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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت  "+" وبرای دستیابی به شرح  کلیک  نموده ، 

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 

 :خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

میلیون متر مکعب رسوب وارد سدها می  2۵۰ساالنه  :هامدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل
 شود/ایران از سیل خیزترین کشورهای جهان 

ها و داری سازمان جنگلپور مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانخبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ابوالقاسم حسینبه گزارش 
ای بوده که گونهبرداری بههای بهرهها برگزار شد، خاطرنشان کرد: در گذشته شیوهمراتع در نشست خبری که در سازمان جنگل

خیزترین کشورهای جهان است و های توپوگرافی از سیلاست و کشور ما از نظر نقشه ذخایر آبخیزداری را تحت فشار قرار داده
آب را در پی دارد  هدررفت شود که همبه جاری شدن سیل می منتج افتد کهمدت اتفاق مینزوالت جوی به صورت رگباری در کوتاه

 .دهدهای طبیعی آبخیزداری را تحت تأثیر قرار میو سیستم

ه اینکه رویکرد آبخیزداری تغییر کرده و پیشگیرانه شده است، افزود: اکنون بحث کاهش ریسک سیل در کشور مطرح اشاره بوی با 
حوزه آبخیز در سطح کشور در  2۸۵طور مشخص استفاده کنیم که به سیالب هایخواهیم از منفعت و فرصتاست و از طرفی می

 .برداری برسدکنترل قرار گرفته است که امیدواریم هرچه زودتر به بهره داری تحتقالب طرح ملی آبخیزداری و آبخوان

میلیون  ۴2ها و مراتع به این نکته اشاره کرد که همچنین هوشنگ جزیی مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل
شود که باید آن را ارد سدها میمیلیون مترمکعب رسوب و 2۵۰هکتار حوزه آبخیزداری باالدست سدهای کشور است که ساالنه 

 .های کوهستانی داریمایم و شیبکاهش دهیم، چراکه ما جزو کشورهایی هستیم که در منطقه شکننده واقع شده

باید برای قطره قطره  :درصد سطح کشور در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده تصریح کرد 9۰وی در ادامه با اشاره به اینکه 

های بحرانی با یکی از مراکز ها برای دشتباشیم و در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل آبمان برنامه داشته
 .ها را تعدیل کنیمتوانیم شرایط این دشتای داریم که چگونه مینامهپژوهشی تفاهم

که سیل شهر ایالم رخ  9۴ وی همچنین نگهداشت جمعیت انسانی را در شهرها نیازمند عملیات آبخیزداری دانست و گفت: در سال
داد، با اقدامات اجرایی که در باالدست این شهر انجام شد، توانستیم سیل را برای سال بعد کنترل و تعدیل کنیم یا در مورد شهر تهران 

 .اهیم شدهای آبخیزداری نباشد، قطعاً با سیل و مشکل مواجه خوهم که با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد اگر انجام عملیات

  لینک خبر
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 آب 

 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 تن فرسایش خاک در کشور  9افزایش آبخیزداری/ کاهش میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای  2۰۰اختصاص 
پوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدری

گذرد و باید به سال از روند خشکسالی در کشور می 17های آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: به آخرین وضعیت حوزه
میلیارد مترمکعب میزان آب داریم که بخشی از این  41۰های توپوگرافی بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشه نزوالت جوی،
 .گیردشود و در اختیار ما قرار نمیآب تبخیر می

این رقم برای آبخیزداری مصوب  :اشاره کرد و گفت 97میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی در سال  2۰۰وی به اختصاص 

تتاح ها افایم که از ابتدای شهریور تا پایان آذر ماه این پروژههایی را برای بهبود وضعیت آبخیزداری کشور مصوب کردهپروژهشده و 

  .شودمی

دشت  37۰های آبخیزداری بالغ بر ها و مراتع کشور به این نکته اشاره کرد که در سطح حوزهمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

ها برنامه عملیاتی داشته باشیم و به دنبال این هستیم با کارکردهای رانی داریم که باید برای تعریف سفرهدشت بح 3۸7ممنوعه و 

  .کشاورزی را بتوانیم امتیاز بخشیم از عملیاتی و موثر، بخشی

تن در هکتار  9خاک  پوری به این نکته اشاره کرد: که با توجه به کارهای آبخیزداری که در کشور انجام شده میزان فرسایشحیدری

 .کیلو در هکتار افزایش داشته است 12۰تن کاهش داشته و برداشت علوفه  5کاهش یافته و میزان واردات رسوب به سدها نیز 

پوری با بیان اینکه در پنج سال اخیر تاکنون هزار رکورد سیل در سراسر کشور به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: یکی از حیدری

شود، مضاف بر آنکه باید به کنترل فرسایش ها میآببخیزداری کاهش انرژی جنبشی است که سبب جاری شدن روانکارکردهای آ

  .توجه داشته باشیم و نرخ فرسایش را کاهش دهیم

وی توسعه پوشش گیاهی را بخشی از کارهای عملیات آبخیزداری برای کاهش سطح تبخیر عنوان کرد و افزود: با این کار شرایط 

 .شودآب توسط خاک بیشتر فراهم می ذبج

میلیون  7.2میلیون هکتار مراتع کشور تنها  84.7ها هم اکنون از مجموع به گفته معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان سازمان جنگل

 25کمتر از تراکم است، یعنی پوشش گیاهی میلیون هکتار کم 56.2متراکم و میلیون هکتار نیمه 22.5هکتار آن متراکم است و 

 .درصد دارد

میلیون هکتار  11هایی که باید فعالیت آبخیرداری انجام شود، میلیون هکتار طرح 125وی همچنین اظهار داشت: از مجموع 

 میلیون هکتار دیگر نیز در دست اجرا داریم، اما برای اجرای این 7مطالعات تفصیلی انجام شده و کار اجرایی آن به پایان رسیده و 

  .بودجه نیاز داریم که باید تأمین شود ا در هر هکتار به یک میلیون تومانهطرح

های گذشته در ها اشاره کرد و گفت: در سالداشت آب در زمینپوری همچنین به اجرای عملیات سدهای زیرزمینی برای نگهحیدری

های بحرانی و دهیم و برای بهبود وضعیت دشتایم تا عملیات آبخیزداری را انجام باالدست سدهای در دست ساختمان سعی کرده

ایم بازنگری در توزیع اعتبار به ویژه در داری انجام شده است، مضاف بر آنکه سعی کردهطرح آبخیزداری و آبخوان 11ممنوعه نیز 

 .ا تعریف کنیمهای آبخیزداری رشهرستان توانستیم پروژه 32۰حوزه و  627در  97های بحرانی داشته باشیم و برای سال دشت

های های بحرانی خوزستان و اهواز، گفت: وضعیت هشت منطقه بحرانی در این استان به دلیل برداشتوی همچنین در مورد دشت

های زیرزمینی استفاده های قبل رعایت نشده و بیش از اندازه از سفرههای این استان است که در سالرویه در باالدست تاالببی

 .جه آن خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی استایم که نتیکرده

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت

 
فود پرس  – 14/6/1397تاریخ :   

 قیمت کنجاله سویا، ذرت، جو و روغن خام مصوب سازمان حمایت اعالم شد+سند
قیمت کنجاله سویا، ذرت، جو، روغن خام و دانه های  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .روغنی را رسما اعالم کرد
، سید محمود نوابی ریسس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه «فود پرس»صاد غذا به گزارش پایگاه خبری اقت
و روغن خام  لایر 23۰۰۰لایر، کنجاله سویای وارداتی و داخلی  12۰۰۰لایر، ذرت وارداتی 125۰۰ای قیمت جو وارداتی را 
 .لایر اعالم کرد 3۸5۰۰سویای وارداتی و داخلی 

که این قیمتها حداکثر قیمت فروش این محصوالت می باشد که با هدف تسهیل و تسریع در نظارت بهینه بر قیمت و  الزم به ذکر است
توزیع کاالهای اساسی بهره مند از ارز رسمی و مطابق بررسی اسناد و مدارک دریافتی از شرکتهای واردکننده ذی ربط اعالم شده 

 .است
 .دارک مثبته به قیمتهای مندرج در جدول فوق قابل اعمال خواهد بودگفتنی است کرایه حمل مطابق اسناد و م

 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 انتصابات 

 
 فود پرس  – 13/6/1397تاریخ : 

 مدرسی رفت فریاد رس آمد
ایع توسعه بازرگانی و صن ولی هللا دادرس مدیر کل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی معاونت -کشاورزی< اقتصاد غذا 

 کشاورزی وزارت جهاد کشاوری شد.

هرفرد معاون محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با توجه به ، علی اکبر م«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ضرورت و اهمیت تجارت محصوالت کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و توسعه بخش کشاورزی، طی حکمی دکتر ولی هللا 

 فریادرس را به عنوان مدیر کل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی معاونت متبوع منصوب کرد.

ر حالی جایگزین دکتر سید جمال مدرسی می شود که این روزها وضعیت واردات و بازار مواد غذایی از شرایط مطلوبی فریادرس د

 برخوردار نیست و فعاالن اقتصادی امیدوارند این تغییر الاقل بتواند اندکی از مشکالت موجود را برطرف نماید.

رزی به شمار می رود که در مرکز پژوهش های مجلس و موسسه گفتنی است فریاد رس از چهره های علمی بخش اقتصاد کشاو

 برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی نیز فعالیت داشته است.

  لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها

 
 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 بر اساس اعالم مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول 
 1397مرداد  –به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری 

 .منتشر شد
سیب »، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 1397بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه 

درصد افزایش  2۸.7با « مرغ ماشینی»درصد افزایش و  29،۸با « پرتقال محصول داخل»درصد افزایش،  3۸.6 با« درختی زرد

 .هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته استدر این ماه  بوده است.

درصد افزایش و پس  ۸5،۸با « پرتقال محصول داخل»مربوط به  (1396بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مرداد 

کاهش قیمت نسبت به ماه درصد افزایش می باشد. بیشترین  ۸3،7با «  سیب درختی زرد »درصد افزایش و  ۸4.1با « خیار»از آن 

 .درصد کاهش می باشد 47.5با « پیاز»( مربوط به قلم 1396مرداد )مشابه سال قبل 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970612000519/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

10 http://awnrc.com/index.php 

 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا  – 1۰/6/1397تاریخ : 

 تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست 2۰۰۰عالم قیمت کمتر از ا

اد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه طبق قانون باید تا آخر شهریور قیمت گندم اعالم شود، گفت: رئیس بنی
 .اعالم قیمت کمتر از دوهزار تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست

دریافت کردند، ابراز داشت:  گندم تحویل دادند وجه خود را 97 -96درصد افرادی که سال ۵۰ضمن بیان اینکه  محمدحسین خنکال
روز در پرداخت این وجه 9۰روزه مابقی وجه پرداخت شود اما اکنون دولت  1۵الی  1۰مقررشده بود بعد از تحویل گندم با تاخیر 

 .ها تعیین تکلیف شودعقب است لذا کشاورزان انتظار دارند این پرداخت

تری کنندگان بیشکرد با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم بوده و مصرفوی افزود: برای افزایش قیمت گندم سخنگوی دولت اعالم 
ها برای عدم افزایش گران نشدن انرژی در بخش کشاورزی بود در صورتی که دارد لذا قیمت گندم را امسال افزایش ندهیم و بهانه آن

 .درصد رشد قیمت انرژی را شاهد هستیم 3۰الی  2۰بین 

پارامتر  های آب کشاورزی دومین کندرئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه برای چاهدولت منافع کشاورز را تا
درصد اضافه شده است، ابراز داشت: مصرف برق ما را گران نکردند و ما نیز آن را تایید  9افزوده عوارض و مالیات بر ارزش

 .هزار تومان است ۴۵۰تا  3۰۰ده ما کشاورزان سوار شده بین بر گر  97و  96کنیم اما عوارضی که از سال می

نیم، تر پرداخت کشد اما اکنون باید رقمی اضافهمیلیون تومان تمام میخنکال در ادامه تصریح کرد: هزینه برق چاه کشاورزی حدود یک
ت استراتژیک از جمله گندم، جو، چغندر، انتظارمان این است که دولت باید طبق قانون تا آخر شهریور و اول مهرماه قیمت محصوال

 .کلزا و ذرت را اعالم کند

ماهه نرخ محصوالت استراتژیک را اعالم نکند تا کشاورز بداند رود همانند سال پیش با تاخیر هشتوی افزود: از دولت انتظار می
ارند با توجه به عدم رشد قیمت گندم دولت این منافع او کجاست و چه محصولی را کشت کند لذا با همه این تفاسیر کشاورزان انتظار د

درصد افزایش دهد لذا ما کشاورزان راضی به این نیستیم که کمتر از دو هزار تومان قیمت گندم را  ۴۰الی  3۰محصول را حداقل 
 .اعالم کنند

 لزوم تقویت کشاورزان گندم کار

ها نباید به واردات ارزان قیمت کاالی استراتژیک نظیر گندم باشد، نگاه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه
اگر در شرایط و تحوالت سیاسی از نظر گندم دچار تحریم شویم فاجعه بزرگی در کشور رخ خواهد داد لذا رویکرد باید  :ابراز داشت

 .حوزه تقویت شوندبه این سو باشد که گندم قوت غالب مردم ومالک نان است و باید کشاورزان این 

درصدی گندم خصوصا در شاهرود بودیم،  2۰الی  1۰خنکال ضمن بیان اینکه با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آب شاهد رشد تولید 
تصریح کرد: در استان سمنان بهترین گندم از نظر پروتئین و کیفیت پخت نان متعلق به بخش کالپوش میامی است که متاسفانه مستقیم 

 .خواهیم گندم خوب منطقه در همین شاهرود و میامی به مصرف برسدشود و میرج از شهرستان ارسال میبه خا

وی افزود: االن یکی از مشکالت حوزه کشاورزی کود اوره است در دولت قبلی صنایع از جمله پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار 
باید  و صرفد لذا در ارتباط با تامین کود اوره در کشور هیچ مشکلی نداریم نمیگیرند که برای ما ها یقه دولت را میشد و امروز همان

 پذیر نباشد؟روز دسترسی به محصول امکان ۴۰پرسید کشوری که پتروشیمی و کود اوره برای صادرات دارد چرا حدود 

 لینک خبر

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86604/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

11 http://awnrc.com/index.php 

ابازار و قیمت ه  
 

باشگاه خبر نگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

 احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را باال برد
بسیاری از مسئوالن بر این باروند که نبود نظارت دستگاه های ذی ربط، رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن عامل 

حبوبات استاصلی افزایش قیمت  . 
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،با نوسانات شدید نرخ ارز طی یکی و دو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

خانوار تحت تاثیر این موضوع افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از مسئوالن علت ماه گذشته،قیمت برخی اقالم اصلی سبد 
 .آن را نبود نظارت دستگاه های ذی ربط و رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن مطرح می کنند

  
بازار حرف دیگری برای گفتن با وجود آنکه خانوارها به وعده های دولت مبنی بر ثبات قیمت اقالم اساسی دلخوش بودند اما انگار 

موضوع حلقه را هر روز بر افراد تنگ تر کرده است  دارد که این . 
  

 ۸،نخود 5۰۰هزار و  ۸تا  7،عدس 5۰۰هزار و  9تا  ۸آخرین بررسی از بازار حبوبات نشان می دهد که قیمت هر کیلو لوبیا قرمز 
هزارتومان  35تا  27هزارو لیموعمانی  14تا  13هزار، لوبیا چیتی  11تا  1۰،لوبیا سفید 5۰۰هزار و  1۰تا  1۰هزار،لپه  9تا 

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزییکی از خریداران در گفت و گو با خبرنگار  ،می گوید: اصال معلوم نیست که در بازار چه خبر است.  

ها می روی،قیمت ها نسبت به دفعه قبل افزایش یافته است. کار به جایی رسیده که بسیاری از  هر موقعی که برای خرید به مغازه
 .افراد اقدام به حذف بسیاری از اقالم از سبد خانوار خود کرده اند

 3۰، از افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی فراهانی یکی از بنکداران مواد غذایی در شرق تهران در گفت و گو با خبرنگار 

درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی ماه های اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز، قیمت تمامی اقالم اساسی از جمله 
خواهد شد چرا که خریداری حبوبات در بازار افزایش یافته است .با ادامه روند نوسان نرخ ارز، مغازه ها یکی پس از دیگری تعطیل 

 .در بازار وجود ندارد
به گفته وی اکثر خریداران پس از رویت قیمت ها،سری تکان می دهند و از مغازه خارج می شوند بسیاری از افراد با باز کردن در  

نوار خود را ندارندکیف خود و شمارش پول از گرانی قیمت ها گالیه مندند و می گویند که درآمد کافی برای خرید مایحتاج خا . 
فراهانی تصریح کرد:اکثر قفسه های مغازه خالی است چرا که با وجود نوسان شدید قیمت ها امکان خرید مجدد وجود ندارد و در  

 .صورت خرید،مشتری وجود ندارد و بازار در رکود کامل به سر می برد
درصدی قیمت حبوبات صحت ندارد 4۰افزایش    

ادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگارمحمد آقاطاهر رییس اتح از افزایش قیمت حبوبات  صنعت،تجارت و کشاورزی، 

درصد افزایش داشته است 2۰تا  1۰در بازار خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقالم  . 
د: با توجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است،موضوع احتکار صحت نداردوی افزو  . 

تومانی به واردات اقالم خوراکی مورد نیاز از جمله حبوبات،تنها شاهد نوسان جزئی  ۴2۰۰به گفته آقاطاهر با وجود اختصاص ارز 
بوده ایم  در این بخش . 

یمت حبوبات داخلی، بیان کرد: نوسان نرخ دالر،افزایش ماشین آالت و ادوات این مقام مسئول با اشاره به دالیل گرانی ق
کشاورزی،هزینه های کارگری و در نهایت قیمت تمام شده محصوالت تولیدی از علل گرانی قیمت حبوبات بشمار می روند. از اینرو 

 .کشاورز برای گذراندن معیشت خود چاره ای جز افزایش قیمت ندارد
محرم پیش بینی می شود که  گفت: با توجه به افزایش مصرف لپه و عدس در ایامرا پیش بینی کرد و  محرم ت در ایاموی قیمت حبوبا

 .قیمت آن دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد
کاال وی ادامه داد:نگرانی خانوارها از آینده بازار موجب شده است تا آنها اقدام به خرید بیش از حد مورد نیاز  و احتکار آن در خانه   

 .های خود کنند
درصدی  ۴۰رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبنی بر افزایش  

گاه ها این اظهارات قیمت حبوبات را قبول دارید،تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و بنده نمی دانم که برچه مبنایی برخی فروش
 .را مطرح می کنند
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 احتکار حبوبات جایگاهی ندارد

، با اشاره به اینکه رکود و صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و
ست،اظهار کردسکوت بر بازار عمده فروشی حاکم ا نوسان نرخ ارز و بررسی انبارها مواد غذایی تا حدی بر افزایش قیمت و  :

 .نارامی بازار دامن زده است
 .به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات،احتکار جایگاهی ندارد 

ی است که این موضوع بر سایر حسنی ادامه داد: در شرایطی که قیمت پراید یک شبه به طور چشمگیری افزایش می یابد؛ طبیع
 .کاالها نیز تاثیر خود را می گذارد

  
به گفته این مقام مسئول با توجه به کمبود تولید حبوبات داخل بخشی از عدس،نخود،لوبیا و ذرت مورد نیاز از طریق واردات تامین 

 .می شود
ل بازار دانست و افزود: واردات اقالم مورد نیاز با دالر وی در پایان حذف ارز دولتی به واردات اقالم اساسی را تنها راه حل کنتر

 .آزاد و کاهش تعرفه تنها راه حل حذف رانت و سودجویی افراد،ایجاد رقابت سالم و درنهایت کنترل بازار است
 احتکار کنندگان، قیمت اقالم اساسی در بازار را تعیین می کنند 

صنعت،تجارت و طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع 
در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وعده های دولت مبنی بر ثبات اقالم اساسی،کاالهای مورد نیاز خانوار افزایش   کشاورزی،

اساسی نظیر حبوبات تحت تاثیر شبکه داللی،واسطه گری و جو روانی حاکم بر بازار افزایش میافته است،اظهار کرد: قیمت اقال
 .چشمگیری داشته است

افرادی که نبض نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بازارهای سکه،طال،خانه ،خودرو و... موجب شد تا واسطه ها و :وی افزود 

اقالم در بازار را تعیین کنند قدرت خود قیمت بازار را در دست گرفته اند،با سو استفاده از . 
محصوالت ناشی از کمبود نظارت و تومانی به واردات اقالم خوراکی، قیمت ۴2۰۰اپی زاده ادامه داد: علی رغم اختصاص ارز  

 .بازرسی و ضعف دستگاه های دولتی با نوساناتی در بازار روبروست
بات بیان کرد: در شرایطی که بخشی از محصول دست احتکارکنندگان و دالالنی است وی با اشاره به عوامل موثر در گرانی حبو 

که تعیین کننده قیمت در بازار هستند،بدیهی است که این موضوع خود به خود عرضه را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب می شود 
تی قرار گیردکه قیمت آن بخش از محصوالتی که در داخل تولید می شود،دستخوش تغییر و تحوال . 

وی تورم حاکم بر بازار و افزایش هزینه های کارگری،ماشین آالت ،سربار و قیمت تمام شده تولید را از دیگر عوامل موثر بر  

 .گرانی حبوبات اعالم کرد
اساسی خانوار اعالم کرد و گفتپاپی زاده وجود واسطه ها و دالالن را علت اصلی افزایش قیمت اقالم اقالم اساسی نظیر احتکار  :

 .برنج،حبوبات و ... به میزان زیاد در انبارها،کاهش عرضه و درنهایت افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را به همراه دارد
وی با تاکید بر این موضوع که احتکار اقالم خوراکی همچون حبوبات و برنج و روغن خانوار از سوی دالالن موضوعی غیر قابل  

همچنان بیماری   است،بیان کرد: هر از گاهی بازرسان تعزیرات انبارهای بزرگی را کشف می کنند که این امر نشان می دهدانکار 
 .بر بازار حاکم است.دستگاه های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند

تحقق وعده های خود مبنی لت برنامه ای برای کنترل قیمت اقالم اساسی وکمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا دوعضو 

بر ثبات بازار دارد،اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار باید هزینه تمام شده تولید داخل را مشخص کند و بر مبنای آن قیمت گذاری 
 .کند

  
عمده فروش،خرده فروش و مصرف کننده و همچنین نظارت به گفته پاپی زاده، دولت با مشخص کردن قیمت اقالم اساسی در بازار 

 .بر بازار می تواند از تخلف و سودجویی افراد مبنی بر گرانی جلوگیری کند
تومانی به  ۴2۰۰وی افزود: اگرچه بخشی از اقالم خوراکی مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود،اما به سبب اختصاص ارز  

نداردواردات،افزایش قیمت معنایی  . 
پاپی زاده در پایان کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط را ریشه تمامی مشکالت کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی به سبب عدم 

نظارت مسئوالن ،دالالن و سودجویان اقدام به احتکار می کنند تا بتوانند با تعیین قیمت محصول و گران فروشی بیشترین سود را عاید 
ن موضوع می طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزایش دهدخود کنند که ای . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

 توزیع کره به واحدهای صنفی کاهش یافت/نوسان ظروف پتروشیمی عامل اصلی گرانی لبنیات
کره از سوی تولیدکنندگان به واحدهای صنفی ناشی از ماندن بار در گمرک و یک مقام مسئول گفت:هم اکنون توزیع 

 .پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کاهش پیدا کرده است

صنعت،تجارت و کشاورزیعلی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره دالیل گرانی محصوالت لبنی در بازار اظهار کرد: در ماه های اخیر نوسان قیمت ظروف بسته بندی و خبرنگاران جوان
زینه های خود چاره ای جز افزایش قیمت کارخانه های لبنی برای جبران ه .حلب منجر به افزایش قیمت تمام شده لبنیات شده است

 .محصوالت لبنی ندارند

درصدی شیرخام،قیمت محصوالت لبنی با نوسان چشمگیری در بازار روبرو  9وی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم افزایش 
تمام شده لبنیات دخیل است بوده است،افزود: قیمت تمام شده محصوالت لبنی تنها منوط به شیرخام نیست و عوامل متعددی درقیمت . 

به گفته رجبی تا زمانیکه زنجیره تولید تا توزیع دور یک میز کنار هم ننشینند، نمی توان انتظار داشت که بازار محصوالت لبنی به 
 .تعادل برسد

ظیم بازار قیمت تمامی این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت افزایش قیمت محصوالت لبنی در بازار بیان کرد: بنابر مصوبه ستاد تن
روز اخیر تنها قیمت پنیر به دلیل نوسان حلب  15روز گذشته در بازار افزایش یافته و در  45محصوالت لبنی همزمان با شیرخام در 

 .دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است

درصدی نرخ شیر خام 9درصدی قیمت لبنیات غیر واقعی است/ انتقاد دامداران به افزایش  32افزایش  بیشتر بخوانید:  

وی قیمت کشک و شیرخام در ایام محرم را پیش بینی کرد و گفت: افزایش مجدد قیمت این محصوالت در ایام محرم به عوامل 
 .متعددی بستگی دارد،اما به طور کلی پیش بینی می شود که در صورت ثبات قیمت تمام شده، نوسان چشمگیری نخواهیم داشت

توزیع کره از سوی تولیدکنندگان   درباره آخرین وضعیت بازار کره تصریح کرد: هم اکنونرئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در پایان 
کاهش پیدا کرده است که این امر ممکن است در   ماندن بار در گمرک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز  به واحدهای صنفی ناشی از

 .افزایش نرخ کره تاثیر گذار باشد

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  آخرین آمارها نشان می دهد که قیمت محصوالت مختلف لبنی همچون  

درصد در بازار افزایش یافته است در حالیکه قیمت شیرخام که عمده مواد اولیه  76تا  7پنیر،ماست،شیر،شیرکاکائو، دوغ و...

درصد گران شده است و این موضوع گالیه مندی دامداران را به همراه داشت 9شکیل می دهد، کارخانه های لبنی را ت . 

 لینک خبر 
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 بازار قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/6/1397تاریخ :   

 افزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دالالن است/احتکار برنج ایرانی صحت ندارد
ناشی از احتساب  هزار تومان در خرده فروشی های بازار تهران 11یک مقام مسئول گفت: عرضه برنج با نرخ باالتر از 

 .سود غیر متعارف دالالن و فروشندگان است

اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت و گو باعلی صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار    ران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگا 

گفت: امسال پیش بینی می شود که میزان برداشت برنج بدون ،از شرایط مساعد برداشت برنج نسبت به سال گذشته خبر داد وجوان
هزارتن برسد 2۰۰میلیون و  2رتون و دوباره کشت، به  . 

ما کشاورزان اقدام به کشت وی افزود: اگرچه دولت امسال رتون و دوباره کشت در استان های شمالی را ممنوع اعالم کرده است،ا
هزارتن خواهد رسید 3۵۰میلیون  2محصول کرده اند که با احتساب رتون و دوباره کشت میزان تولید امسال به  . 

هزارتن اعالم کرد 7۰۰اکبریان میزان نیاز کشور به واردات برنج در سال جاری را   . 

کنون هر کیلو برنج بوجار طارم و هاشمی در گیالن و مازندران با وی درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار بیان کرد: هم ا
 11تا  11تومان عرضه می شود که با احتساب کرایه حمل و نقل و سود مغازه دار حداکثر باید با نرخ  ۵۰۰هزار و  1۰تا  1۰نرخ 

ویی دالالن،واسطه گران و احتساب در تهران عرضه شود .بنابراین فروش با نرخ های باالتر ناشی از سودج  تومان ۵۰۰هزار و 
 .سودهای غیر متعارف آنهاست

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا موضوع احتکار برنج ایرانی صحت دارد،بیان کرد:این موضوع صحت 
اقدام به عرضه  به دلیل شلوغی کارخانه های شالی کوبی در ابتدای فصل و گذراندران امرار معاش خود به مرور  ندارد.کشاورزان

برنج تولیدی به کارخانه های شالیکوبی می کنند که این امر به معنای احتکار نیست و طبیعی است که افراد به یکباره تمامی پس انداز 
 .خود را خرج نمی کنند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

تومان هم فراتر رفت/ پیشنهادات انجمن لبنی برای حل مشکل کمبود و گرانی شیرخام 21۰۰قیمت شیر خام از   
کمبود و گرانی شیرخام انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در نامه ای به سازمان حمایت در پی  -  اقتصاد غذا <مواد غذایی

اعالم کرد  برای حل این معضل را  راهکارهای پیشنهادی . 

 

در حالی که اخبار رسیده حاکی از افزایش قیمت شیرخام در برخی از استانها به   ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

راهکارهای پیشنهادی صنعت لبنیات برای حل مشکل  تومان حکایت دارد انجمن صنفی صنایع لبنی طی نامه ای 21۰۰بیش از 

 .شیرخام را اعالم کرد

رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و  مردادماه  بنا بر این گزارش متن نامه

ستتولیدکنندگان به شرح زیر ا : 

محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  معاونت محترم وزیر و ریاست    

  جناب آقای دکتر نوابی

  موضوع : قیمت شیر خام مصوب

    : با سالم

شیر خام در حال حاضر به دلیل عملکرد تعدادی از دامداری ها و مدیریت و هماهنگی و   احتراماً به استحضار می رساند قیمت

شتیبانی مالی وزارت جهاد کشاورزی با هدف کاهش تحویل شیر خام به کارخانجات لبنی و انتقال آن به واحد های تولید شیر خشک ، پ

لایر  195۰۰لایر تا  17۰۰۰  درصدی شیر خام هر کیلو گرم از مبلغ 2۰-3۰میانگین خرید کارخانجات لبنی توأم با کاهش ورودی 

  .افزایش یافته است

به اینکه نهاده های دامی مشمول گروه یک کاالهای اساسی بوده و از ارز رسمی برخوردار می باشد و کنترل و نظارت کل با توجه 

شیر خام ، رعایت قیمت فرآورده های لبنی   و مسلماً بدون رعایت قیمت مصوب  زنجیره به دستور مقام عالی وزارت الزامی بوده

لذا پیشنهاد می نماید نیز امری محال و غیر ممکن خواهد بود، :  

تحویل نهاده های دامی به دامداری ها که توسط شرکتها و مؤسسات وارد کننده اعم از دولتی یا خصوصی که از ارز رسمی – 1

استفاده نموده اند ، فقط در قبال قرار داد شیر خام با قیمت مصوب در سر برگ کارخانجات لبنی و ممهور به مهر و امضاء کارخانه 

مدار و تأیید انجمن صنفی گاوداران ایران و انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران امکان پذیر گردد . پیش نویس قرار داد و دا

  .پیوست می باشد

شیر خشک صنعتی و خامه فلّه تولیدی در واحد های شیر خشک کنی قیمت گذاری و مشابه سایر فرآورده های لبنی تعیین قیمت -2

 .گردد

3 – درصد شیر خام دریافتی هر کارخانه لبنی طی شش ماه  2تا  1هزار تن شیر خشک صنعتی که معادل  25اهرم واردات از 

مورد بهره برداری قرار گیرد  قابل توزیع خواهد بود. در تنظیم بازار قیمت شیر خام  آتی . 

ید کاالی لبنی کارخانجات با هدف گرانفروشی آن از بدیهی است احتکار مواد اولیه شیر خام در قالب شیر خشک و ایجاد کمبود در تول

دستور الزم به معاونت   مصادیق مسلّم تخلف احتکار و گران فروشی بوده و مستوجب پیگرد قانونی است لذا استدعا دارد

صادر فرمایند  بازرسی و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات حکومتی  محترم .  

4- لبنی ورود موقت همه اقالم مورد نیاز اعم از شیر خشک، کره، مواد تکمیلی و مواد بسته به منظور توسعه صادرات فرآورده های 

 .بندی بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردد

 لینک خبر 
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فود پرس  – 1۴/6/1397تاریخ :   

 -انتقاد صریح و دلسوزانه دبیرانجمن لبنی نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بازار شیر و لبنیاترضا باكرى 

 دبیرانجمن صنفی صنایع لبنى

خود از سیاستهاى چهل متأسفانه وزارت جهادكشاورزى از زمان تصویب قانون انتزاع تابه كنون ثابت كرده است قادر به رها سازى 

ساله بخش كشاورزى نیست وتوان وظرفیت اتخاذ سیاست زنجیره اى صنعت شیرراندارد و مهمتر از همه با نداشتن متخصصین 

اقتصاد كشاورزى قادر به تنظیم بازار وتأمین نیاز مصرف كنندگان وقدرت خرید آنها دروحدت با منافع تولید كنندگان نبوده وهرلحظه 

زیده وبه ذینفعان دیگر زنجیره آسیب مي رساند. دائمأ با رو در رو كردن دامدار وصنایع لبنى ودامدار وتأمین كنندگان به سویى لغ

كما  .علوفه ونهاده هاى دامى وصنایع لبنى وهشتاد میلیون مصرف كننده تنش هاى في مابین ذي نفعان زنجیره شیررا تشدید مي نماید

وبه تشكیل زنجیره شیر هیات محترم وزیران قادر به اجراى مصوبه نیست. وزارت اینكه علیرغم گذشت سه سال ازمص

 .جهادكشاورزى ذاتأ یك وزارتخانه تولیدى بخش كشاورزى، باغى ودامى است وناتوان ازایفاى وظیفه تنظیم بازارى است

رمقابل صنایع لبنى قرارداده و به جاى وزیرمحترم جهادكشاورزى طى شش سال اخیر سیاستهایى اتخاذ كرده كه مستمرأ دامدار را د 

دخالت هاى وزارت جهادکشاورزی وسازمان تعاون  ایجاد وحدت منافع این دو قشر اجتماعى، به تضاد منافع آنها دامن زده است.

به آرامى روستایى دربازار شیرولبنیات نه به تنظیم بازار این حوزه اقتصادى منجر شده بلكه آثار تخریبى آن بعدازگذشت شش سال 

بخش بزرگى ازصنایع لبنى كوچك به تعطیلى كشیده شده، صنایع لبنى متوسط روبه ورشكستگى   در حال بروز و عیان شدن است.

گذاشته وهم اكنون واحدهاى بزرگ لبنى نیز به چالش كشیده شده اند. چندین ماه است شیر خام كافى به كارخانجات لبنى نمي رسد 

وبه تولید روزمرگى گرفتار آمده اند. هیچ آمار درست و واقعى ازتولید شیرخام دردست نیست. باكمال  انبارهاى كارخانجات خالى

تأسف به جاى بررسى و تحلیل علل آشفتگى هاى بازار شیرخام، اتهامات تخیلى و توهمى به صنایع لبنى وارد مي كنند كه گویا طى 

ولیه نموده واكنون به دلیل گرانى ارز واردات قاچاق شیرخشك مقرون به سالهاى گذشته شیرخشك خارجى قاچاق كرده وتأمین موادا

صرفه نیست لذا به خرید شیرخام دامداریها رو آورده اند وبه همین علت كمبود شیر اتفاق افتاده است و دالیلى ازاین قماش كه سالهاى 

كالن اقتصادى خود عادت به متهم كردن بخش  متمادى است مدیران ارشد اقتصادى دولتها به جاى اعتراف به اتخاذ سیاستهاى

خصوصى وتحمیل خسارتهاى مالى به آنها كرده اند.پشتیبانى مالى از دامدارها جهت كاهش تحویل شیرخام به صنایع لبنى براى تولید 

صنایع لبنى كه تشویق به ارسال آن به واحدهاى تولید شیرخشك وبرهم زدن تعادل عرضه وتقاضاى شیرخام ورودى   مایحتاج مردم،

منجر به تخلیه تمامى موجودى انبار كارخانجات درست در هنگام تشدید تحریم هاى پیش رو شده نتیجه بی تدبیری مدیران وزارت 

جهاد است. تحمیل صدها میلیارد تومان خسارت خرید تضمینى شیرخام توسط سازمان تعاون روستائى به خزانه كشور طى سالهاى 

ت آن سازمان گذاشته مي شود ومهرتأیید به تصمیمات خطاى وزارتخانه زده مي شود. وقتى هزینه سیاستهاى اخیربه حساب افتخارا

اقتصادى خطاى وزارتخانه به گرانى كاالها منجر شده و به مصرف كننده تحمیل مي شود وگناه آن به گردن تولید كننده بخش 

ود دیگر نمي دانم به كجا باید پناه بردخصوصى نوشته مي شود و وزارتخانه نیز قهرمان معرفى مي ش . 

 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس  – 14/6/1397تاریخ :  

 آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است 
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر 

ر این فصل به تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی را طی می کند و معموالً د 21۰۰افزایش قیمت شیر خام به 
ماند اما در اواخر فصل اوج قیمتی خود نزدیک می شود؛ چرا که در این فصل عرضه کاهش می یابد؛ اما تقاضا ثابت می

چرا مکانیسم نژاد گاوهای هولشتاین که تقریباً نژاد بومی ایران شده به   تابستان معموالً با چنین مسئله ای مواجه می شویم،
 .این صورت است

یر جهاد کشاورزی در مورد اعالم افزایش قیمت شیرخام از سوی صنایع لبنی اظهار داشت: این موضوع تا حدودی صحیح معاون وز
ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته نیز با  .است اما این افزایش قیمت موقتی است

 .این مسئله مواجه بوده ایم

ضرورت واردات شیر در این فصل نیز گفت: میزان کمبود به قدری نیست که بخواهیم نیازمان را با واردات تامین   دربارهشیرزاد 
 .کنیم، ما در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

ی با اشاره به اینکه مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار شیر به حداقل رسیده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستای
درصد بازار شیر در دست بخش خصوصی است  97روز گذشته ما حتی یک لیتر شیر نیز خرید نکرده ایم.و  2۵است، گفت: در 

 .حمایت از تولیدکنندگان ما به بازار ورود می کنیمتنها زمانی که با مازاد محصول مواجه می شویم و قیمت افت می کند برای   و

 پیگیری لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک

شیرزاد در پاسخ به اینکه پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هم اینگونه توضیح داد: ما 
 .همچنان در حال مذاکره با وزارت صنعت برای لغو این ممنوعیت هستیم

با بیان اینکه دفاع وزیر جهاد از صادرات شیر خشک برای حفظ دستاوردهای چندساله صنعت دامپروری است، افزود: ما  وی
معتقدیم منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند. کمبود شیرخشک در بازار آنچنان که 

 .شدت وجود ندارد اعالم می کنند حاد نیست و چنین مشکلی به این

ماه گذشته تالش زیادی کرده تا  3وی افزود: در زمینه تولید باید به سمت افزایش کیفیت برویم و وزارت جهاد کشاورزی در طول 

 .نهاده ها با قیمت بسیار مناسب به دست تولیدکنندگان برسد

 

  لینک خبر
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ایران اکونا  – 11/6/1397تاریخ :   

 چرا مرغ گران شد؟
ها کمبودی وجود میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهمعاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر 

 .ندارد

میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید  75مرتضی رضایی با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 

 .از تغزیه مردم را شکل می دهدمیلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عمده ای  15و مصرف و بیش از 

هزار تن شیرخام،  7۰۰میلیون و  1۰وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه داد: امسال حدود 
 .هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰هزار تن گوشت مرغ،  35۰میلیون و  2

سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شده است رضایی افزود: چند 
 .که همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می دهد

ماه گذشته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه کرد سپس قیمت ها متعادل شد  3وی اضافه کرد: در حدود 
 .اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است اما

میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال تولید می شود، گفت:  3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 
 .شده است میلیون قطعه مرغ پرورش داده شده که اکنون وارد بازار 1۰۸ماه پیش حدود 

رضایی، واسطه گری را از علل نوسانات قیمت در بازار گوشت و مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت 
 .جهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه را مدیریت کنند

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰نکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات نهاده ها وجود ندارد، گفت: اکنون بیش از وی با تاکید بر ای
 .سویا در کشورمان فعال هستند

درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه شده است و محدودیت  6۰درصد و کنجاله سویا حدود  3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 
 .را نداشتیمتوزیع نهاده ها 

 .معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی سابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور شد

وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، در بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده است 
اری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ درشت زیاد است و مصرف آن از نظر پزشکی هم که میزان بیشتری دان برای مرغد

 .مورد تائید نیست

 لینک خبر 
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 ایران اکونا  – 12/6/1397تاریخ : 

 کاهش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خرده فروشی
هزار  1۰اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه به قیمت  رئیس

 .تومان در بازار خرده فروشی خبر داد 6۵۰و 

خانی گفت: قیمت مرغ امروز در کشتار گاه برای صاحبان واحدهای عرضه دا و سیما، مهدی یوسفبه گزارش ایران اکونا به نقل از ص
 .تومان است9۵۵۰کننده مرغ 

درصد سود به مشتریان عرضه می شود  1۰اتحادیه پرنده و ماهی، با بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای صنفی با احتساب  رئیس
 .تومان به صاحبان واحد های صنفی عرضه می شود 97۵۰ افزود: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی

تومان در بازار خرده فروشی است ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال  9۰۰۰مرغ شمال  خانی با بیان اینکه امروز قیمتیوسف
 .تومان است 99۰۰در میدان بهمن 

 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۵/6/1397تاریخ :   

درصدی صادرات زعفران در چهارماهه نخست سال 1۸رکود سنگینی بر بازار طالی سرخ ایرانی حاکم است/ رشد   
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و معیشت خانوار، رکود سنگینی بر بازار زعفران 

 .حاکم است

وگو با خبرنگارمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتغال گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

و  2۰۰میلیون و  4ت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ، از ثبات نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفخبرنگاران جوان
هزار تومان است 5۰۰میلیون و  ۸حداکثر  . 

 .به گفته وی، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و معیشت خانوار، رکود سنگینی بر بازار زعفران حاکم است

درصدی صادرات زعفران خبر داد و افزود 1۸میری از رشد  کیلو زعفران به ارزش  561تن و  51سال  در چهارماهه نخست :

میلیون و  73بالغ بر  درصد رشد  1۸هزار دالر به بازارهای هدف صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  300

 .داشته است

ی وجود ندارد، بیان کرد: بینی بازار طالی سرخ ایرانی در روزهای آتنایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه امکان پیش
در بازار وجود ندارد  بینی قیمتثباتی اقتصاد و نوسان نرخ ارز، امکان پیشبی  با توجه به . 

برابر شد 2دالالن احتکار به زعفران رسید/ قیمت طالی سرخ توسط  بیشتر بخوانید: ! 

شود که طبق روال همه بینی میوی ادامه داد: با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداشت زعفران زمانی باقی نمانده است؛ بنابراین پیش
 .ساله صادرات زعفران کاهش یابد چرا که خریداران خارجی منتظر ورود عرضه محصول نو به بازار هستند

بینی تولید زعفران در سال زراعی جاری تصریح کرد: با وجود آنکه همه ساله، سطح زیر کشت زعفران میری در پایان درباره پیش
شود میزان تولید زعفران حداقل همانند مشابه سال قبل باشدبینی مییابد؛ پیشدرصد افزایش می 2۰تا  1۰به طور خودکار  . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 بار قیمت گوشت گوسفند و گوساله در بازارهای میوه و تره
های دارای مجوز در میادین و بازارهای به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفه

نجمد ند و گوساله مسازمان مدیریت میادین، عالوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسف
 .کنندوارداتی نیز اقدام می

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با اعالم اینکه نرخ گوشت گرم گوسفندی وارداتی بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از 

له منجمد اکنندگان و تولیدکنندگان و در قالب طرح تنظیم بازار تعیین شده است، تأکید کرد: قیمت گوشت گوسفند و گوسمصرف

 .وارداتی نیز بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و به میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین ابالغ شده است

گوشت منجمد وارداتی نیز باید به صورت   :بندی گوشت گرم گوسفندی وارداتی در محل، خاطرنشان کردوی با اشاره به بسته

اف عرضه شده و دارای برچسب مشخصات، شامل نام محصول، شماره مجوز دامپزشکی، شرایط نگهداری، بندی نایلونی و شفبسته

 .بندی کننده باشدتاریخ تولید و انقضاء و نام و نشانی مرکز بسته

ت بار شهرداری تهران نیز در این خصوص تأکید کرد: محصوالمعاون بازرگانی و اقتصادی سازمان مدیریت میادین میوه و تره

کنندگان مذکور صرفاً در قطعات و اوزان کوچک و متناسب با مصرف خانوار )حداکثر سه کیلوگرم( مجاز به ارائه از سوی عرضه

 .است

های کمی، کیفی و بهداشتی از سوی وی با اعالم اینکه ارائه محصوالت فوق صرفاً منوط به رعایت کلیه موازین و دستورالعمل

بار سازمان مدیریت ت حسن اجرای این امر بر عهده مدیران میادین و روسای بازارهای میوه و ترهکنندگان است و مسئولیعرضه

 .میادین است

 :بر اساس این گزارش، قیمت انواع گوشت گرم گوسفندی وارداتی به شرح زیر است

 (تومان )شامل نصف الشه راسته، گردن، سردست و ران 375۰۰شقه الشه گوسفندی: هر کیلوگرم  -

 (گاهتومان )شامل ران، راسته، دنده و قلوه 3۸5۰۰نیم شقه ران گوسفندی: هر کیلوگرم  -

 (تومان )شامل کف دست، سردست، ماهیچه، گردن، جناق و دنده 365۰۰نیم شقه سردست گوسفندی: هر کیلوگرم  -

 :استبه موجب این گزارش، قیمت انواع گوشت گوساله منجمد برزیلی نیز به شرح زیر اعالم شده 

 تومان 29۰۰۰ران گوساله منجمد برزیلی: هر کیلوگرم  -

 تومان 2۸5۰۰سردست گوساله منجمد برزیلی: هر کیلوگرم  -

 تومان 2۸5۰۰گردن گوساله منجمد برزیلی: هر کیلوگرم  -

 :گذاری شده استهمچنین قیمت انواع گوشت گوسفند منجمد وارداتی به ترتیب زیر نرخ

 تومان 35۰۰۰وارداتی: هر کیلوگرم سردست گوسفندی منجمد  -

 تومان 345۰۰راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 تومان 37۰۰۰ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 تومان 24۰۰۰گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی: هر کیلوگرم قلوه -
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 تومان 36۰۰۰اتی: هر کیلوگرم کف دست کامل گوسفندی منجمد وارد -

 تومان 34۰۰۰گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 تومان 41۰۰۰ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس  – 1۰/6/1397تاریخ : 

  7۵۰۰مرغ درب مرغداری کیلویی آور هزینه تولید/ قیمت تخمافزایش سرسام
های سطح شهر مرغ به سوپرمارکتبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، این روزها اگر برای خرید تخم

هزار تومان به فروش  23تا  21عددی بین  3۰تومان و هر شانه  7۵۰ تا 7۰۰مرغ بین مراجعه کنید، هر دانه تخم
 .رسدمی

 های مصرفیبا آنکه دولت به ویژه جهاد کشاورزی اعالم کرده بود که برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله نهاده
کشد، اما شاهدیم درصدهزینه تمام شده را بر دوش می7۰ مرغ نقش اساسی داشته ومانند ذرت و یا کنجاله سویا که در تولیدمرغ و تخم

ای تومان در دو ماه گذشته به این رقم رسیده است و این سؤال به وجود می آید که نقش ارز یارانه ۴۵۰ای مرغ از دانهکه قیمت تخم
  در واردات نهاده در کجا باید دیده شود؟

  .گذار تهران جویا شدیمئیس اتحادیه مرغ تخمپور روگو با ناصر نبیپاسخ این سؤال را در گفت

 درصدی قیمت ذرت و کنجاله سویا و ذرت طی یک سال ۸۰افزایش 

خریدیم که اکنون به تومان می 73۰وی در مورد علت افزایش تخم مرغ گفت: یک زمانی ذرت را در شهریور سال گذشته کیلویی 
 ۸۰رسیده که باید گفت این دو نهاده افزایش  6۰۰هزار و  2به  13۵۰ تومان رسیده، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا از 13۰۰

  .انددرصدی در قیمت داشته

 برابر شد ۵تا  ۴قیمت کارتن،مکمل و شانه تخم مرغ 

 6۰مرغ از هزار تومان رسیده و هر شانه مقوایی تخم 3خریدیم که اکنون به تومان می 7۰۰مرغ را پور همچنین گفت: کارتن تخمنبی
تومان به  ۵۰۰هزار و  2گذار از هزار تومان و هر پولت جوجه تخم 23هزار تومان به  6تومان، هر کیلو مکمل از  3۵۰تومان به 

دانیم که فردا صبح قرار است قیمت ها به چه درصدی و اصال نمی ۵۰۰تا  ۴۰۰تومان رسیده است، یعنی افزایش  ۵۰۰هزار و  6
  .شکلی باشد

 سفریک به تولید کنندگان مکمل نمی دهندپتروشیمی ها اسید ف

لسیم فسفات کها که باید اسید فسفریک را دراختیار تولیدکنندگان دیگذار استان تهران اظهار داشت: پتروشیمیرئیس اتحادیه مرغ تخم
سیم کلآن شده که هر کیلوگرم دیدهد و نتیجه قرار دهند تا ما آن را با دان مرغ مخلوط کرده و استفاده کنیم، آن را در اختیار قرار نمی

  .هزار تومان افزایش یافته است 6هزار تومان به  3فسفات در عرض یک هفته گذشته از 

 درصد ظرفیت 3۰های تهران فعال است آن هم با یک سوم مرغداری

داری فعال در استان تهران مرغ 1۵2توانند دوام بیاورند، تا حدی که از مجموع مرغداران با این وضعیت نمی وی به صراحت گفت:
  .کننددرصد ظرفیت کار می 3۰تای آن فعال است که آن هم فقط با  ۴6اکنون فقط 

 هزار تومان 1۵  ایتخم مرغ درب مرغداری شانه

 7مرغ درب مرغداری، گفت: هر کیلوگرم تخم مرغ گذار استان تهران در مورد قیمت فعلی هر کیلوگرم تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم
شود که قطعا با محاسبه سود فروشان فروخته میهزار تومان درب مرغداری به عمده 1۵کیلویی  2و هر شانه  ۵۰۰هزار و 

  .رسدهایی که گفتید میفروشی به همان رقمفروشی و عمدهخرده
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رغ و تعدیل قیمت در اختیار ما مایم که مکانی را برای عرضه مستقیم تخمپور با اشاره به اینکه بارها ازدولت درخواست کردهنبی
کنند و چیزی سرجایش نیست و جا میهای نجومی جابههای میادین را با قیمتها غرفهقرار دهد، خاطرنشان کرد: اما متأسفانه واسطه

این پنج سال بارها به عنوان متولی این بخش در  .شناسندمرغدار را می  باید گفت اقتصاد رها است و متأسفانه فقط تولیدکننده و

ایم یکبار ایم که وزیر جهاد کشاورزی را ببینیم، اما به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی کشور و صنعت مرغداری، نتوانستهخواسته
 .آقای وزیر را زیارت کنیم و دردمان را بگوییم

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا – 1۰/6/1397تاریخ : 

 شودچرا میوه ارزان نمی
مانند  اندازند و دالیلییکدیگر میرئیس اتحادیه بارفروشان گفت: مسئوالن به جای اینکه همفکری کنند، توپ را به زمین 

های وارداتی و سورت بندی نداشتن آمار تولید و مصرف، افزایش نرخ ارز برای میوهسرمازدگی و کمبود عرضه ،
 .نکردن عامل افزایش قیمت میوه است

شان ه ویژه در میادین و بارفروهای بسیار ببازیحسن صابری در پاسخ به این سؤال که برخی مسئوالن علت افزایش قیمت میوه را دالل
اندازند دانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است که مسئوالن به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند، توپ را به زمین یکدیگر میمی

 .کننده بدهدکه باید هزینه این مشکالت را مردم و مصرفدر حالی

 واردات با نرخ ارز آزاد عامل افزایش قیمت موز

با اشاره به اینکه دالیل مختلفی در افزایش قیمت میوه مؤثر است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال موز اکنون به کیلویی بیش از وی 
اند که باید برای بازی است و نه کمبود، بلکه موز را جزو کاالهای لوکس به حساب آوردههزار تومان رسیده که علت آن نه دالل 11

 .یابداستفاده شود که قاعدتاً با افزایش نرخ ارز قیمت موز هم افزایش می واردات آن از ارز آزاد

 های هسته دار را از بین بردسرمازدگی بخشی از میوه

دار های هستهآقایان فقط گیالس و آلبالو را جزو میوه :استان کشور هم اشاره کرد و گفت 17صابری به سرمازدگی بهاره امسال در 

دار است که امسال بسیار در های هستهبین رفته است، در صورتی که هلو، شلیل، انواع آلو و سیب هم جزو میوهکنند که از حساب می
 .بازار نوع باکیفیت آن کم شده است

  نامه بارفروشاننرخ اعالم هفتگی 

نید میدان کطور هم که فکر میآن گذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان پایتخت گفت:رئیس اتحادیه بارفروشان در مورد نحوه قیمت
فروشان در بار نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بارفروشان و میوهای یکبارفروشان بی سر و صاحب نیست و هفته

طی تخ ها از آنشود که قیمتنامه بارفروشان ابالغ میای یکشنبه هر هفته نرخفکری و جلسهکنند و پس از هممیدان کشف قیمت می
 .نکند

های موجود در درصد میوه ورودی به بارفروشان میوه سوپر لوکس بوده که قیمت آن دو برابر میوه 2۰وی به صراحت گفت که تنها 
گیرد، به عنوان مثال اگر میوه درجه یک در های خاص خود را میشود و شبانه قیمتبازار است که معموالً روانه شمال پایتخت می

های درصد میوه موجود در میدان بار روانه غرفه ۵۰شود.هزار تومان می 6هزار تومان است، میوه سوپرلوکس  3میدان کیلویی 
درصد از میوه باقیمانده که معموالً از  1۰رود و های سطح شهر میفروشیدرصد به میوه 2۰شود، شهرداری و سازمان میادین می
تومان عرضه  2۰۰۰تا  1۵۰۰های جنوبی شهر به مردم با قیمت کیلویی زرگراهبارها در حاشیه بنوع درجه سه است توسط وانت

 .شودمی

هزار میلیارد  11صابری همچنین به این نکته اشاره کرد که خود آقای حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که 
 دار ما از بین رفته است.های هستهولید داریم و تمام میوهتومان خسارت ناشی از سرمازدگی برآورد شده است و مطابق این رقم کمبود ت

 .ها پایین بوده استکه سال گذشته سال بارآور ما بوده که عرضه میوه بسیار فراوان و در نتیجه قیمتمضاف بر آن

 نداشتن آمار تولید معضل کشاورزان شده است
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بندی بندی و سورتیت میوه را هم در کنار عرضه باال ببریم و در بخش بستهرئیس اتحادیه بارفروشان بر این نکته تأکید کرد که باید کیف
 شود کهداند و نه اطالعات کشت و تولید را دارد و نتیجه آن میحتماً فکری بشود؛ چراکه االن متأسفانه کسی سرانه مصرف را می

ند که ما مجبور شدیم آن را برای اینکه بتوانیم کرایه حمل را کنکاران چابهار کامیون کامیون هندوانه را روانه بازار پایتخت میهندوانه
 .ها بفروشیم، در صورتی که هندوانه درجه یک بودتومان خوراک دام به دامداری 3۰۰بپردازیم، کیلویی 

د برای یشود که باوی در ادامه توضیح این موضوع گفت: یا از آن طرف محصولی در فصلی به دلیل کمبود کشت قیمتش دوچندان می
تمام  فکریهزار تومان پول بدهند و تمام این مشکالت جز با ایجاد زنجیره و هم ۵تا  ۴فرنگی مردم باید زمینی یا گوجهیک کیلو سیب

 .ذینفعان در این حوزه حل نخواهد شد

که در سال ومان هم رسید درحالیهزار ت 1۵های سطح شهر تا مرز کیلویی فروشیدر ایام تابستان قیمت انواع میوه تابستانه در میوه 

هزار تومان بود. موضوعی که بسیاری از مسئوالن علت آن را فعالیت  6تا  ۵ها در حد کیلویی گذشته در مدت مشابه این نوع میوه
 .دانندکنند و برخی دیگر کمبود عرضه و سرمازدگی را عامل گرانی میدالالن عنوان می

  لینک خبر
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یمت ها بازار و ق  

خبرگزاری فارس  – 1۰/6/1397تاریخ :   

 دلیل افزایش قیمت میوه  ۴ 1-شودچرا میوه ارزان نمی
وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی مسئوالن علت حسن صابری در گفت

دانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است های بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان میبازیافزایش قیمت میوه را دالل
شکالت که باید هزینه این ماندازند در حالینند و همفکری کنند، توپ را به زمین یکدیگر میکه مسئوالن به جای اینکه بنشی

 .کننده بدهدرا مردم و مصرف

 واردات با نرخ ارز آزاد عامل افزایش قیمت موز

از  اکنون به کیلویی بیشوی با اشاره به اینکه دالیل مختلفی در افزایش قیمت میوه مؤثر است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال موز 
اند که باید برای بازی است و نه کمبود، بلکه موز را جزو کاالهای لوکس به حساب آوردههزار تومان رسیده که علت آن نه دالل 11

 .یابدواردات آن از ارز آزاد استفاده شود که قاعدتاً با افزایش نرخ ارز قیمت موز هم افزایش می

 ای هسته دار را از بین بردهسرمازدگی بخشی از میوه

دار های هستهاستان کشور هم اشاره کرد و گفت: آقایان فقط گیالس و آلبالو را جزو میوه 17صابری به سرمازدگی بهاره امسال در 
ار در یدار است که امسال بسهای هستهکنند که از بین رفته است، در صورتی که هلو، شلیل، انواع آلو و سیب هم جزو میوهحساب می

 .بازار نوع باکیفیت آن کم شده است

  نامه بارفروشاننرخ  اعالم هفتگی

نید کطور هم که فکر میگذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان پایتخت گفت: آنرئیس اتحادیه بارفروشان در مورد نحوه قیمت
ان فروشاد کشاورزی، اتاق اصناف، بارفروشان و میوهبار نماینده وزارت جهای یکمیدان بارفروشان بی سر و صاحب نیست و هفته

ها از آن شود که قیمتنامه بارفروشان ابالغ میای یکشنبه هر هفته نرخفکری و جلسهکنند و پس از همدر میدان کشف قیمت می
 .تخطی نکند

های موجود در مت آن دو برابر میوهدرصد میوه ورودی به بارفروشان میوه سوپر لوکس بوده که قی 2۰وی به صراحت گفت که تنها 
گیرد، به عنوان مثال اگر میوه درجه یک در های خاص خود را میشود و شبانه قیمتبازار است که معموالً روانه شمال پایتخت می

های هدرصد میوه موجود در میدان بار روانه غرف ۵۰شود.هزار تومان می 6هزار تومان است، میوه سوپرلوکس  3میدان کیلویی 
درصد از میوه باقیمانده که معموالً از  1۰رود و های سطح شهر میفروشیدرصد به میوه 2۰شود، شهرداری و سازمان میادین می
تومان عرضه  2۰۰۰تا  1۵۰۰های جنوبی شهر به مردم با قیمت کیلویی بارها در حاشیه بزرگراهنوع درجه سه است توسط وانت

 .شودمی

هزار میلیارد  11ین نکته اشاره کرد که خود آقای حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که صابری همچنین به ا
دار ما از بین رفته های هستهو مطابق این رقم کمبود تولید داریم و تمام میوه تومان خسارت ناشی از سرمازدگی برآورد شده است

 .ها پایین بوده استبوده که عرضه میوه بسیار فراوان و در نتیجه قیمت که سال گذشته سال بارآور مااست. مضاف بر آن

 نداشتن آمار تولید معضل کشاورزان شده است

بندی و رئیس اتحادیه بارفروشان بر این نکته تأکید کرد که باید کیفیت میوه را هم در کنار عرضه باال ببریم و در بخش بسته
داند و نه اطالعات کشت و تولید را دارد و نتیجه آن الن متأسفانه کسی سرانه مصرف را میبندی حتماً فکری بشود؛ چراکه اسورت
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کنند که ما مجبور شدیم آن را برای اینکه بتوانیم کاران چابهار کامیون کامیون هندوانه را روانه بازار پایتخت میشود که هندوانهمی
 .ها بفروشیم، در صورتی که هندوانه درجه یک بودم به دامداریتومان خوراک دا 3۰۰کرایه حمل را بپردازیم، کیلویی 

رای شود که باید بوی در ادامه توضیح این موضوع گفت: یا از آن طرف محصولی در فصلی به دلیل کمبود کشت قیمتش دوچندان می
تمام  فکریت جز با ایجاد زنجیره و همهزار تومان پول بدهند و تمام این مشکال ۵تا  ۴فرنگی مردم باید زمینی یا گوجهیک کیلو سیب

 .ذینفعان در این حوزه حل نخواهد شد

هزار تومان هم رسید  1۵های سطح شهر تا مرز کیلویی فروشیبه گزارش فارس، در ایام تابستان قیمت انواع میوه تابستانه در میوه
هزار تومان بود. موضوعی که بسیاری از مسئوالن  6تا  ۵ها در حد کیلویی که در سال گذشته در مدت مشابه این نوع میوهدرحالی

 .دانندکنند و برخی دیگر کمبود عرضه و سرمازدگی را عامل گرانی میعلت آن را فعالیت دالالن عنوان می

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ : 

 نوسان نرخ دالر،قیمت قزل آال را افزایش داد
قزل آال در بازار داخل روبه افزایش است که این موضوع یک مقام مسئول گفت:با توجه به نوسان نرخ دالر، قیمت ماهی 

 .افزایش رغبت تولیدکنندگان را به همراه داشته است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه افزایش قیمت قزل آال ، رغبت پرورش دهندگان به تولید را باال برده است،اظهار کرد : با توجه خبرنگاران جوان
 2۰تا  1۸نون هر کیلو قزل آال با نرخ هم اک به نوسان نرخ دالر، قیمت ماهی قزل آال در بازار داخل روبه افزایش است به طوریکه

 .هزار تومان در میادین عرضه می شود

 .به گفته وی با وجود عدم فصل تولید و کم آبی پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت ماهی تا پایان مهرماه در بازار ادامه یابد

با استمرار روند افزایش قیمت ماهی در بازار پیش بینی می نبی زاده میزان تولید قزل آال در سال جاری را پیش بینی کرد و افزود: 
هزارتن در سال جاری برسد 13۰هزار تنی به  2۰تا  15شود که تولید قزل آال با افزایش  . 

این مقام مسئول درباره تاثیر افزایش قیمت قزل آال در رونق صادرات بیان کرد: افزایش قیمت ماهی،صادرات را توجیه پذیر کرده 
هزارتنی قزل آال به بازارهای هدف صادر شود 2۰تا  15همواره پیش بینی می شود که افزایش  است و . 

ای از ابهامممنوعیت واردات تیالپیا در هاله بیشتر بخوانید:  

ه و خوراک خارجی با اشاره به مشکالت پیش روی تولیدکنندگان افزود: یکی از بحث های جدی پیش رو تامین تخم چشم زد  وی
نگرانی هایی از حذف آبزیان در سبد خانوار   است که به سبب عدم اختصاص ارز دولتی و افزایش قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان

 .دارند

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: علی رغم پیگیری های سازمان شیالت، مسئوالن دولتی حمایتی از بخش آبزیان ندارند در 
 .حالیکه به بخش دام و طیور توجه جدی دارند و با اختصاص ارز یارانه ای درصدد کاهش قیمت نهاده های تولید هستند

با توجه به پیگیری های صورت گرفته،بحث  :نبی زاده در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان تصریح کرد

ن شرکت های فعال در این زمینه می توانند کار خود را آغاز کنندممنوعیت صادرات خوراک آبزیان منتفی شد و هم اکنو . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۴/6/1397تاریخ : 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ روند نزولی قیمت مرغ ادامه دار شد
 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد

صنعت،تجارت و کشاورزی پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه  گروه اقتصادی باشگاه  

: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت ۸۰۰،از کاهش خبرنگاران جوان
و  5۰هزار و  9، توزیع درب واحد های صنفی 55۰هزار و  ۸، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 5۰۰هزار و  6درب مرغداری 
تومان است ۸5۰هزار و  9خرده فروشی  . 

تومان است ۸5۰هزار و  9رغ و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت م ۸5۰هزار و  ۸به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

و فیله مرغ  21هزار، سینه بدون کتف  2۰یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف  22 
 .هزار تومان است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایران اکونا  – 13/6/1397تاریخ :   

 تر از نرخ مصوبتومان گران 2۵۰۰مرغ 
تومان باید فروخته  ۸17۵در حالیکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار مصرف نهایتا 

هشی شد و به گفته رئیس ها کاهزار تومان هم رسید که طی دو روز اخیر مقداری قیمت 12شود، این محصول به کیلویی 
 .تومان کاهش یافته است 6۵۰هزار و  1۰اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، به 

خانی، در رابطه با شرایط بازار مرغ و ماهی، اظهار کرد: طی دو روز گذشته برخالف روند یک ماه گذشته که بخش مهدی یوسف
قبول مرغ را در بازار اعالم غ و ماهی بود، اتحادیه نرخ منطقی و قابلدولتی خواهان عدم اعالم نرخ از سوی اتحادیه فروشندگان مر

 .کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران ادامه داد: با اعالم نرخ از سوی اتحادیه قیمت مرغ روند کاهشی به خود گرفت و طی 
مالحظه استت در مرغ گرم با روند تندتری قابلتومانی مواجه شد و این کاهش قیم ۸۰۰دو روز گذشته قیمت مرغ زنده با کاهش  . 

وی ادامه داد: بخش دولتی در یک ماه گذشته بر این عقیده بود که اگر اتحادیه قیمتی اعالم نکند بازار دچار تنش و افزایش قیمت 
هزار  12رغ تازه به کیلویی تومان و م ۸۰۰۰نخواهد شد که این موضوع کامالً اشتباه بود و عاملی شد تا قیمت مرغ زنده به کیلویی 

 .تومان برسد

او میزان عرضه را متناسب ارزیابی کرد و گفت: میزان عرضه گوشت مرغ و مرغ زنده بیش از نیاز بازار است که در ساعات 
 بینی بر آن است تا طی عرضه مرغ گرم درتومان اعالم شد و پیش 2۰۰هزار و  11انتهایی روز یکشنبه هر کیلوگرم گوشت مرغ 

تومان عرضه شود 6۰۰هزار و  1۰روز دوشنبه حداکثر قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه مرغ  . 

 12۰۰طور میانگین مصرف روزانه تهران رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی قیمت گوشت مرغ را کاهشی بیان کرد و گفت: به
تن است 13۰۰تا  . 

یمت انواع ماهی در روزهای اخیر همچنان نسبت به گذشته گران است و این یوسف خانی در رابطه با شرایط بازار ماهی بیان کرد: ق
هزار تومان به  1۴آال را از داده که قیمت هر کیلو ماهی پرورشی قزلآبی و شرایط نامساعد پرورش ماهی رخواسطه کمموضوع به

هزار تومان افزایش داده است 21 . 

چند وقت اخیر روند صعودی به خود گرفته که این موضوع به دلیل کاهش عرضه های غیر پرورشی در وی ادامه داد: قیمت ماهی
ماهی است و جای سؤال دارد که از میان اجازه نداشتن صیادی و کاهش میزان صید کدام موضوع محقق شده و بر کاهش عرضه 

 .تأثیرگذار است

تومان،  9۰۰۰کیلوگرم گوشت مرغ در میدان بهمن را  تومان، هر 7۰۰۰الزم به ذکر است که اتحادیه قیمت هر کیلو مرغ زنده را 
 1۰تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه برای عرضه به مشتری  97۵۰دار تومان، قیمت تحویل به مغازه 9۵۰۰در کشتارگاه 

زه در بازارکیلوگرم گوشت مرغ تا تومان اعالم کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر 6۵۰هزار و   
۸2۰۰ تومان باید فروخته شود  

  لینک خبر
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 ها بازار و قیمت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ : 

 ماراتن افزایش قیمت کاالهای اساسی به بهانه گرانی دالر!/ چرا نظارتی بر بازار وجود ندارد؟
نوسان قیمت دالر در ماه های اخیر بهانه ای شد تا قیمت کاالهای اساسی به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد که 

 .خانوار نیست نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره

، با وجود آنکه بسیاری از اقالم اساسی از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

یوه تولید داخل است،اما افزایش قیمت دالر بهانه ای شده تا قیمت این کاالها به طور جمله حبوبات،برنج،مرغ، تخم مرغ و م
 .چشمگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست

د مبود یا گرانی مواطی ماه های اخیر همزمان با ماراتن افزایش نرخ دالر،بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه های تولیدی به سبب ک
اولیه اقدام به افزایش دو تا سه برابری قیمت محصوالت خود کرده اند که این امر با انتقاد شدید مغازه داران و خریداران روبرو شده 

 .چه اتفاقی قرار است در آینده رخ بدهد   است چرا که تمامی افراد نسبت به آینده نگرانی هایی دارند و نمی دانند که

،لوبیا 5۰۰هزار و  ۸تا  ۸هزار،هندی  13تا  10رصد ها از بازار حاکی از آن است که نرخ هر کیلو برنج طارم هاشمی  آخرین

هزار،  5هزار، قند شکسته  4هزار،شکر فله  13هزار، لوبیا چیتی  11تا  1۰هزار،لوبیا سفید  ۸تا  7هزار،عدس  9تا  ۸قرمز 
 .هزار تومان است 1۸و هر شانه تخم مرغ  5۰۰هزار و  ۸تا  7گرمی  9۰۰هزار،روغن مایع  33کیلویی  5روغن نباتی 

 !مالیم/ قیمت دالر بهانه گرانیافزایش قیمت اقالم اساسی در بازار با شیب  بیشتر بخوانید:

 55هزار،گوشت گوساله  62هزار، گردن  65هزار، سردست گوسفندی  59تا  58همچنین قیمت هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 

 .هزار تومان است 12تا  9۰۰هزار و  1۰هزار و مرغ 

،می گوید: هر صنعت،تجارت و کشاورزینگار در گفت و گو با خبر  فراهانی یکی از مغازه داران خوارو بارفروشی شرق تهران

 .که قرار است چه اتفاقی بیفتد  روز اقالم مورد نیاز را باید گران تر از روز قبل تهیه کرد و معلوم نیست

و ...در انبارهای خود احتکار کرده اند چرا که با وجود به گفته وی بسیاری از بنکداران عمده اقالمی نظیر برنج، روغن، قند و شکر 
 .نوسان کنونی نرخ ارز و افزایش روزمره قیمت ها در ایام پیک مصرف می توانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند

اد کرده ایج فراهانی تصریح کرد: با توجه به افزایش شدید قیمت ها، خبری از مشتری نیست همین موضوع نگرانی هایی برای کسبه
 .است چرا که با ادامه این روند کسبه باید کم کم مغازه های خود را تعطیل کنند

،می گوید: با وجود آنکه بسیاری از مسئوالن صنعت،تجارت و کشاورزییکی از خریداران اقالم اساسی در گفت و گو با خبرنگار 
قول داده بودند که قیمت کاالهای اساسی افزایش نخواهد یافت، جای این سوال مطرح است که چرا نظارتی بر بازار نیست و دولتی 

 .کسی به وضعیت اقتصادی رسیدگی نمی کند

د چگونه هزار تومانی اجاره خانه و دو فرزن 9۰۰هزار تومان اعالم کرد و گفت:با هزینه  2۰۰میلیون و  2وی درآمد ماهانه خود را 
 هزار تومان را خریداری کنم؟ ۸هزار تومان و میوه کیلویی حداقل  6۰هزار تومان، گوشت کیلویی  1۰برنج کیلویی 

م مرغ، میوه ، تخ،گفت: قیمت گوشت، برنج ایرانیصنعت،تجارت و کشاورزییکی از مستمری بگیران نیز در گفت و گو با خبرنگار 
و ... که تولید داخل است چه ارتباطی با نرخ دالر دارد که تمامی فروشندگان و مغازه داران دلیل اصلی افزایش قیمت ها را نوسان 

 .نرخ ارز مطرح می کنند
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 .سام آور باشمهزار تومان چگونه می توانم جوابگوی این هزینه های سر 1۰۰وی می گوید: بنده با درآمد ماهانه یک میلیون و 

،در پاسخ به این سوال که چرا اکثر  صنعت،تجارت و کشاورزییکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره در گفت و گو با خبرنگار 
اولیه با مشکالتی روبرو هستند و هم اکنون قفسه های مواد شوینده خالی است، بیان کرد: کارخانه های مواد شوینده در تامین مواد 

 .بسیاری از خطوط تولید خود را تعطیل کردند

 وی با اشاره به اینکه احتکاری در کار نیست، افزود: مواد اولیه ای وجود ندارد که تولیدکنندگان بخواهند تولید کنند و گفته های افراد
بزرگترین کارخانه های تولیدی مواد شوینده خطوط تولید خود را به سبب  مبنی بر احتکار در انبارها صحت ندارد چرا که امروزه

 .نبود مواد اولیه تعطیل کرده اند و باید منتظر ماند و دید که دولتمردان می خواهند چه تصمیماتی را اتخاذ کنند

 .ر خبر داددرصدی قیمت مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در روزهای اخی 5۰تا  3۰این فروشنده از افزایش 

در این ،صنعت،تجارت و کشاورزیحمید مقیمی رئیس انجمن واردکنندگان،فراورده های بهداشتی و آرایشی در گفت و گو با خبرنگار 
ترخیص به موقع کاال از گمرکات  باره می گوید: چالش های موجود بر سر راه اخذ مجوز واردات از سازمان غذا و دارو و عدم

 .موجب شده وقفه ای در تامین نیاز مردم در زمینه مواد شوینده و بهداشتی پیش بیاید
 

البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که تا آغاز ماه محرم زمان زیادی باقی نمانده است و با افزایش تقاضا برای خرید برنج، 
 .. نگرانی هایی مبنی بر نوسان مجدد قیمت ها وجود داردگوشت، مرغ، شکر،روغن و..

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار اقالم اساسی در روزهای آتی و دلیل اصلی نوسان قیمت در ماه 
 :های اخیر باخبر شویم

 تومان 5۰۰هزار و  7نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

،درباره آخرین  صنعت،تجارت و کشاورزی هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگارعظیم حجت عضو 
وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: با توجه به کاهش دمای هوا در برخی از استان ها،شرایط وزن گیری مرغ در برخی سالن 

 .بهبود یافته است که با این وجود مشکلی در تولید و تامین عرضه مرغ وجود ندارد ها

تومان اعالم کرد و افزود: همچنین هر کیلو مرغ آماده به طبخ  500هزار و  7وی متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

 .می شود تومان در خرده فروشی ها عرضه 6۰۰هزار و  1۰تا  5۰۰هزار و  1۰با نرخ 

ممکن است، مرغ با نرخ های باالتری عرضه شود  ... به گفته حجت در برخی خرده فروشی ها بسته به میزان فروش، اجاره بها و

 .که مسئوالن ذی ربط باید براین موضوع نظارت داشته باشند

ده نسبت به روزهای تغییری نداشته این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم افزایش قیمت ریز مغذی ها و دان مصرفی،قیمت مرغ زن
 .است که انتظار می رود با اعمال نظارت های بیشتر بر واردات ریز مغذی ها از نوسان قیمت جلوگیری شود

درصدی ریز مغذی ها نسبت به اوایل سال در بازار خبر داد و گفت: طی چند ماه اخیر افزایش شدید  3۰۰وی در پایان از افزایش 
 .ولید در قیمت تمام شده مرغ تاثیر بسزایی داشت که ادامه این روند نگران کننده استنرخ نهاده های ت

 گوشت گران شد
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از افزایش هزار تومانی  صنعت،تجارت و کشاورزی، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار
 59تا  5۸هزار به مغازه دار و  54تا  53ت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ نرخ گوش

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود

 وی با اشاره به اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاست،افزود: در شرایط کنونی رکود بر بازار گوشت حاکم است و امکان پیش بینی
 .بازار در روزهای آتی وجود ندارد چرا که پیش بینی ها تنها بر آشفتگی و نوسان قیمت در بازار دامن می زند

ت از ثبات نرخ گوش صنعت،تجارت و کشاورزی، منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار

گوسفندی در بازار عمده فروشی طی یک هفته اخیر خبر داد و گفت: این درحالی است که قیمت گوشت ناشی از سودجویی دالالن و 
 .عوامل توزیع با نوساناتی در قصابی ها روبروست

 .هزار تومان اعالم کرد 43هزار و بره سنگین را  45وی نرخ هر کیلو الشه بره سبک با دنبه را 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه در تهران مرکز پرورش دام زنده وجود  22تا  1۸ت هر کیلو دام زنده را پوریان قیم
 .ندارد، طبیعی است که قیمت نسبت به سایر مناطق تفاوت داشته باشد

ابع عرضه و تقاضاست؛بنابراین امکان از آن جا که قیمت گوشت ت این مقام مسئول در پایان درباره قیمت گوشت در ایام محرم گفت: 
 .پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد

 تومانی به واردات اقالم اساسی عاملی برای ایجاد رانت و فساد 42۰۰اختصاص ارز  

با اشاره به اینکه بازار اقالم  صنعت،تجارت و کشاورزی،قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار 
اساسی در بیم،امید و سکوت به سر می برد، اظهار کرد: طی ماه های اخیر، قیمت اقالم اساسی با نوساناتی در بازار روبروست که 

 .ام سمت و سو پیش خواهد رفتو نوسان نرخ ارز به کد  به همین دلیل تمامی بنکداران منتظرند تا ببینند که وضعیت تحریم ها

تومانی به  42۰۰تومانی را به واردات اقالم غذایی اشتباه بزرگ دولت دانست و افزود: اختصاص ارز  42۰۰وی اختصاص ارز 
واردات منجر به ایجاد فساد و رانت در کشور می شود در حالیکه واردات با ارز آزاد به سبب واقعی شدن رقابت ها از افزایش قیمت 

 .جلوگیری می کند

حسنی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی بازار در روزهای آتی وجود ندارد، گفت: وضعیت بازار اقالم اساسی به سیاست جدید ارزی 
 .بانک مرکزی بستگی دارد و به همین دلیل نمی توان پیش بینی خاصی را راجع به بازار اقالم اساسی در روزهای آتی داشت

 2ماه تا  6  ان مواد غذایی در پایان با تکذیب احتکار مواد غذایی از سوی تجار تصریح کرد:با توجه به آنکه ذخیرهدبیرکل بنکدار
سال نیاز کشور وظیفه هر بنکداری است؛بنابراین این امر به معنای احتکار نیست. بازرسان پس از بازدید از انبارهای بنکداران 

گویند که تعدادی از انبارهای که موادغدایی در آن احتکار شده کشف شد در حالیکه این طور  نسبت به پلمپ آن اقدام می کنند و می
 . نیست چرا که قرار نیست انبارهای کشور یک شبه مصرف شود

 افزایش چشمگیر قیمت محصوالت باغی در بازار

با انتقاد از نوسان قیمت میوه  صنعت،تجارت و کشاورزی، اسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار

قیمت محصوالت باغی به سبب کمبود تولید ناشی از سرمازدگی بهاره و کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط  :در بازار اظهار کرد

 .بانوسانات چشمگیری در بازار روبروست

 .ه به شرایط کنونی عرضه، امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود نداردوی افزود: با توج
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به گفته کارگر امسال برخالف سال های اخیر،قیمت میوه و صیفی به سبب کمبود تولید افزایش چشمگیری داشت که این امر منجر به 
 .نارضایتی بسیاری از مصرف کنندگان شده است

 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار

از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر  صنعت،تجارت و کشاورزی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار علی حسینی
 .میلیون تومان است ۸و حداکثر  1۰۰میلیون و  4داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

که زمان زیادی تا آغاز فصل برداشت زعفران باقی نمانده است، افزود: براین اساس زعفران های احتکار شده در وی با اشاره به این
انبارها و خانه ها در حال عرضه به بازار است که با این وجود پیش بینی می شود قیمت زعفران نوسان چندانی در بازار نداشته 

 .باشد

 هزار تومان 1۸فروشی ها نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده  

درباره  صنعت،تجارت و کشاورزی، ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

 15و شانه ای  5۰۰هزار و  7مرغ درب مرغداری آخرین وضعیت بازار تخم مرغ ،اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم 
 .تومان است 300هزار و  15تا  2۰۰هزار و 

وی افزود: با توجه به نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری و احتساب هزینه های حمل و نقل و سود مغازه دار، نرخ واقعی هر 
 .هزار تومان است 1۸تا  17شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها 

در پایان قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید و عدم ثبات نبی پور 
 .اقتصادی امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد

و گو با  علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفت درصد در بازار افزایش یافت 76تا  7محصوالت لبنی 
، با اشاره به اینکه شیرخام تنها عامل تعیین کننده قیمت محصوالت لبنی نیست،اظهار کرد: طی صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

مام شده تولید را تحت تاثیر خود قرار ماه های اخیر قیمت ظروف بسته بندی با نوساناتی در بازار روبرو شد که این موضوع قیمت ت
 .داده است

به گفته وی با توجه به افزایش هزینه های تولید،ظروف بسته بندی و... کارخانه های لبنی چاره ای جز افزایش قیمت محصوالت خود 
 .نداشته اند

،قیمت محصوالتی همچون پنیر روز اخیر  45درصدی محصوالت مختلف لبنی خبر داد و گفت: در  76تا  7رجبی از افزایش 
درصد افزایش یافته که درصد گرانی این محصوالت در  76تا  7پاستوریزه،پنیر الکتیکی،خامه، دوغ،شیر،ماست و شیرکاکائو از 

 .برندهای مختلف متغیر است

ینند و با هم دور یک میز ننشرئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران تصریح کرد: تا زمانیکه زنجیره تولید تا توزیع محصوالت لبنی 
 .که بازار به تعادل برسد  فکری یکدیگر تصمیماتی را اتخاذ نکنند، نمی توان انتظار داشت

افزایشی نخواهد با توجه به آنکه دولت قول داده بود قیمت کاالهای اساسی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

داشت، انتظار می رود با به کارگیری تمهیدات خاص از افزایش نجومی قیمت ها که ضربه مهلکی بر اقتصاد خانوار وارد می کند، 
 .جلوگیری شود چرا که با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور،کارخانه های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل خواهد شد

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها

ایران کونا  – 11/6/1397تاریخ :   

 تداوم افزایش قیمت گوشت گوسفندی/پیش بینی کاهش نداریم
ینده پیش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش مجدد قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: برای روزهای آ

 .بینی کاهش قیمت نداریم

قیمت گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای  از افزایش مجدد  علی اصغر ملکی
هزارتومان رسیده است 6۰تا  ۵9مصرف کنندگان به  .   

تقاضا است ضمن اینکه این گرانی فقط مربوط به گوشت  وی درباره دالیل افزایش قیمت این کاال، گفت: قیمت وابسته به عرضه و
   .نیست و همه کاالها گران شده است

عالوه بر این در آستانه ماه محرم قرار داریم و تقاضا  :رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به بازگشت حجاج به کشور، افزود

مت های کم عرضه نمی کننددر بازار رو به افزایش است، دامداران نیز دام خود را با قی .   

ملکی با بیان اینکه قاچاق دام هنوز هم ادامه دارد، درباره وضعیت قیمت در روزهای آینده گفت: با این شرایط انتظار نمی رود با 
   .کاهش نرخ این ماده پروتئینی مواجه شویم

 لینک خبر
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 ها بازار و قیمت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۰/6/1397تاریخ :

های مذهبی در محرم با قیمت تنظیم بازارتامین گوشت هیئت  
محرم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: نیاز هیئت ها، تکایا و عزاداران در 

شودتامین می . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حمید ورناصری با اشاره به اینکه توزیع  
افزود: هیچگونه کمبودی در تولید گوشت مرغ نداریم و در روزهای آینده گوشت قرمز و گوشت مرغ در دهه اول محرم ادامه دارد 

نیز به منظور تامین نیاز بازار محرم وافزایش تقاضا میزان جوجه ریزی افزایش می یابد و میزان تولید پاسخگوی تقاضای مصرف 
 .کنندگان است و انتظار تولیدکنندگان را نیز تامین می کند

ه مرغداران گوشت مرغ را با قیمت کمتر از هزینه تمام شده می فروختند که با توجه به کاهش تقاضا و وی گفت: در سه ماه گذشت
قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید مازاد تولید اقدام کرد. این اقدام سبب شد قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش نسبی داشته 

.باشد هزار و  1۰در هفته های اخیر میانگین قیمت هر کیلو گوشت مرغ در شهر تهران مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: 

تومان عرضه می شد که شرکت پشتیبانی امور دام به  ۵۰۰هزار و  1۰تومان تا  9۵۰۰تومان و در دیگر استانهای کشور از  ۵۰۰
اد توزیع گوشت مرغ منجمد را با قیمت هر کیلو منظور مدیریت و تنظیم بازار براساس دستورالعمل ستاد تنظیم بازار از ابتدای مرد

تومان برای مصرف کنندگان آغاز کرد 67۵۰تومان برای عمده فروش  63۵۰ . 

وی گفت: گوشت مرغ منجمد در سازمان میادین ، فروشگاهای زنجیره ای و اصناف و در برخی استانها نیز در کامیون های یخچال 
 .دار سیار با قیمت تنظیم بازار عرضه شد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: قیمتی که برای گوشت مرغ منجمد و گوشت گرم در ستاد تنظیم بازار مصوب شد با در 
 .نظر گرفتن سود حداقلی برای مرغداران است و این قیمت با هزینه تمام شده تولید ، عرضه و منافع مصرف کنندگان هماهنگی دارد

تومان در  ۸1۰۰منظور تامین نیاز بخشی از طبقات اقتصادی گوشت گرم مرغ نیز با قیمت هر کیلو ورناصری با بیان اینکه به 
میادین میوه وتره بار عرضه می شود، تاکید کرد: عرضه گوشت مرغ منجمد تا زمانی که قیمت در بازار به تعادل نسبی برسد ادامه 

 .دارد

ه توزیع گوشت گوسفندی وارداتی و گوشت گوساله منجمد وارداتی به صورت فله مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینک
تن و در استانها نیز به تناسب نیاز بازار عرضه می شود و  1۵۰تا  1۰۰ای و بشقابی ادامه دارد، گفت: هم اکنون در تهران روزانه 

تن می رسد 2۰۰ود درماه محرم باتوجه به افزایش تقاضا میزان عرضه و توزیع گوشت قرمز به حد . 

2۰۰هزار و  3۴وی قیمت هر کیلو گوشت گرم گوسفند وارداتی را برای فروش عمده  هزار  37تومان و برای مصرف کنندگان  
تومان اعالم کرد و درباره علت افزایش قیمت گوشت گرم گوسفندی وارداتی گفت: به علت تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در 

زایش قیمت داریم اما در یکسال و نیم گذشته گوشت قرمز وارداتی هیچگونه افزایشی قیمتی نداشته استبازارهای جهانی اندکی اف . 

27ورناصری با بیان اینکه هر کیلو گوشت منجمد وارداتی نیز برای عمده فروش  هزار تومان  29هزار تومان و مصرف کنندگان  
مارستانها ، پادگانها و مراکز نظامی وانتظامی می توانند گوشت مورد نیاز است، افزود: متقاضیان ، سازمانها و نهادهای اداری ، بی

 .را از محل ذخیره شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار تامین کنند

 لینک خبر 
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ابازار و قیمت ه  

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

 خرید توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد
تن زعفران و عرضه به بورس کاال از کاهش قیمت زعفران توسط 67طهماسبی گفت:سازمان تعاون روستایی با خرید 

 .دالالن جلوگیری کرد

وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارمحمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی  گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

نزولی قیمت در بازار اظهار کرد: ، درباره تاثیر کاهش خرید توافقی زعفران بر جلوگیری از روند اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ماموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است به گونه ای اگر نرخ فروش جوابگوی قیمت تمام 

 .شده و سود باغدار نبود، با خرید توافقی محصول از تنش بازار جلوگیری کند

قیمت خرید هر کیلو زعفران از   در بازارهای جهانی،دالالن به طور متوسطوی افزود: سال گذشته با وجود ثبات نرخ زعفران 
هزار تومان کاهش دادند که این امر با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شد 6۰۰کشاورزان را به سبب کسب سود بیشتر  . 

درصد زعفران تولیدی صادراتی است،بیان کرد ۸۰طهماسبی با اشاره به اینکه  ثر محصول تولیدی به بازارهای در شرایطی که اک :

 .جهانی صادر می شود؛بنابراین منطقی نیست که خریداران بدون هیچ دلیلی قیمت زعفران از کشاورزان را کاهش دهند

شودایران مرجع تعیین قیمت جهانی زعفران می بیشتر بخوانید:  

یت از کشاورزان دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی پس از معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید توافقی را یک راه برای حما
خرید توافقی محصول به منظور شفاف سازی قیمت، اقدام به عرضه محصول در بورس کاال می کند که این امر رضایتمندی مصرف 

 .کننده و تولیدکننده را در بر دارد

الن به سبب کسب سودهای بیشتر قیمت خرید محصول را به به گفته وی اگر وزارت جهاد کشاورزی فریاد رس کشاورزان نباشد،دال
 .طور مداوم کاهش می دهند

معاون امور باغبانی در پایان تصریح کرد: علی رغم نوسان نرخ ارز، دالالن قیمت خرید زعفران از کشاورزان را کاهش دادند که 
افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد تن زعفران از کاهش روز 67به همین خاطر سازمان تعاون روستایی با خرید  . 

 لینک خبر 
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ها بازار و قیمت   

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ :   

 میوه هم رکوردار گرانی شد
های اخیر قیمت انواع میوه به دالیل متعددی نظیر داللی، سودجویی، سرمازدگی، افزایش هزینه های تولید و طی ماه 

 ....افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرده است

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، طی ماه های اخیر قیمت انواع میوه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کارشناسان عوامل مختلفی مانند   افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرده است که در این میان بسیاری از

ف قیمت از باغ تا خرده فروشی را دلیل اصلی آشفتگی داللی،سودجویی،افزایش هزینه های تولید،سرمازدگی، کاهش تولید و اختال
 .بازار مطرح کرده اند

نوسان قیمت میوه ارتباطی به کاهش و کمبود تولید   این در حالیست که معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است

سرمایه و سود مغازه دار در این موضوع نقش ندارد و تنها مشکالت؛ نظام توزیع، افزایش هزینه های کارگری، حمل و نقل، خواب 
 .دارد

با وجود آنکه میوه یکی از نیاز های اصلی سبد خانوار به شمار می رود، اما عدم نظارت کافی بر قیمت ها گالیه خریداران را به 
افراد با چالش های متعددی  همراه داشته است چرا که این روزها در کنار گرانی ارز،سکه،مسکن، ماشین و..تامین مایحتاج مورد نیاز

 .روبروست

البته ناگفته نماند که آن قدر هزینه های اصلی خانوار افزایش یافته که امسال تقاضا برای خرید میوه های رنگارنگ تابستان از سوی 
ری از حقوق مردم به حد چشمگیری کاهش یافته است بطوریکه کمبود عرضه چندان به چشم نمی آید. کار به جایی رسیده که بسیا

 .بگیران به سبب نوسان چشمگیر سایر کاالهای اساسی مجبور به چشم پوشی از خرید میوه های تابستان کرده اند

 :حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین دالیل گرانی میوه های باغی نسبت به سال های گذشته در بازار با خبر شویم

وه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه می ، با انتقاد از نوسان قیمت صنعت،تجارت و کشاورزی  

قیمت محصوالت باغی به سبب کمبود تولید ناشی از سرمازدگی بهاره بانوسانات چشمگیری در بازار  :میوه در بازار اظهار کرد

 .روبروست

در بازار وجود ندارد  به گفته وی با توجه به شرایط کنونی عرضه، امکان پیش بینی قیمت میوه های تابستانه . 

این امر   کارگر ادامه داد: امسال برخالف سال های اخیر،قیمت میوه و صیفی به سبب کمبود تولید افزایش چشمگیری داشته
شته استنارضایتی بسیاری از مصرف کنندگان را به همراه دا . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گرانی میوه ارتباطی به میوه فروش ندارد،بیان کرد: علی رغم آنکه بسیاری از خانوارها تصور می 
علت اصلی گرانی،میوه فروشان هستند،اما باید گران فروشی را با گرانی میوه از یکدیگر تفکیک کرد  کنند . 

د از فاکتور به اتحادیه میوه و سبزی باز می گردد،بیان کرد: قبل از فاکتور مالک بازرسان اتحادیه وی با اشاره به اینکه نظارت بع
درصد سود روی اقالم خود لحاظ  35براساس فاکتور واحدهای دارای پروانه مجاز و زیر مجموعه اتحادیه مجازند حداکثر   نیست و

 .کنند

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

40 http://awnrc.com/index.php 

تن میوه جا بگیرد،  4کیفیت های مختلفی دارد، گفت: برای مثال اگر در یک خاور  کارگر با اشاره به اینکه میوه موجود در یک باغ
است .بدیهی است که میوه های لوکس با نرخ های باالتری در بازار عرضه می شود 4و  3حدود یک تن میوه لوکس و مابقی درجه  . 

غ تا مغازه بسیار باالست، بیان کرد: میوه موجود در رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پاسخ به این سوال که چرا اختالف قیمت از با
کم است،قیمت آن   باغ به سبب ارقام مختلف کیفیت های متفاوتی دارد و به سبب آنکه میوه لوکس مورد نیاز اعضای اتحادیه در باغ

 .نسبت به اقالم درجه دو و سه باالتر است

یشی ، توپ را به زمین یکدیگر می اندازند که درنهایت هزینه این وی در پایان تصریح کرد: مسئوالن ذی ربط به جای هم اند
 .مشکالت را باید مردم پرداخت کنند

درصدی قیمت میوه طی یکسال اخیر در بازار 6۰افزایش   

،گفت:  صنعت،تجارت و کشاورزی  حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار

درصد از میوه های هسته دار از بین رفته است به  9۰استان بر اثر سرمازدگی  17طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در 
 .طوریکه باغداران برای مصرف روزانه خود میوه ای ندارند

ومان خسارت به باغداران وارد شد که مطابق با آن با کمبود تولید روبرو هزار میلیارد ت 11به گفته وی براساس آخرین برآوردها 
 .هستیم که این موضوع در افزایش قیمت تاثیر بسزایی دارد

صابری ادامه داد: در شرایط کنونی معیشت خانوارها به سبب مشکالت اقتصادی مربوط به نقدینگی با مضیقه روبروست که همین 
میوه را به همراه داشته استامر کاهش تقاضا برای خرید  . 

این مقام مسئول درباره آخرین نحوه قیمت گذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان بیان کرد: هفته ای یکبار نماینده وزارت جهاد 
ابالغ هر هفته نرخ نامه ای   کشاورزی،اتاق اصناف، بارفروشان و میوه فروشان در میدان کشف قیمت می کنند و پس از هم اندیشی

درصد سود در اقالم خود لحاظ کنند 35می شود که براساس آن اعضای زیر مجموعه اتحادیه مجازند حداکثر تا  . 

 .وی سرمازدگی، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید را عامل اصلی گرانی قیمت میوه در بازار اعالم کرد

درصد افزایش  6۰تا  5۰میوه و صیفی نسبت به مدت مشابه سال قبل صابری ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی قیمت انواع 
 .داشته است

درصد میوه ورودی به بارفروشان سوپر لوکس بوده است، بیان کرد: قیمت میوه های سوپر  2۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه تنها 
ت می شودلوکس دوبرابر میوه های موجود در بازار است که معموال روانه شمال پایتخ . 

به گفته وی البته همانند سایر صنوف تقلب در این صنف وجود دارد و ممکن است برخی واحدها اقدام به گران فروشی کنند که در 
 .بازدید بازرسان اتحادیه در صورت اثبات این مسئله،نسبت به پلمپ واحدها اقدام خواهد شد

میوه مطرح کرد و گفت: نوسان نرخ ارز،برای بسیاری از وی صادرات رسمی و غیر رسمی میوه را دیگر علت گرانی 
صادرکنندگان انگیزه ایجاد کرده تا اقدام به صادرات محصوالت باغی و صیفی کنند درحالیکه انتظار می رود به سبب سرمازدگی 

و عرضه محصول در بازار داخل، از صادرات جلوگیری شود  اخیر و کاهش تولید . 

میدان مرکزی میوه و تره بار تصریح کرد: در دو سال گذشته، بسیاری از کشاورزان که اقدام به کشت رئیس اتحادیه بارفروشان 
به همین خاطر امسال میزان کشت محصول خود را کاهش داده   گوجه فرنگی کرده بودند به سبب مازاد تولید به شدت ضرر کرده اند

است اند و همین امر منجر به افزایش شدید قیمت در بازار شده . 
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 کمبودی در عرضه محصوالت باغی نیست

،صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار سرمازدگی   

اعالم کرد و گفت: اگرچه عرضه محصوالت باغی به نسبت سال های شدید و کاهش عرضه را دلیل اصلی گرانی محصوالت باغی 
 .اخیر در بازار کاهش یافته است، اما با این وجود کمبودی در عرضه محصوالت باغی برای مصرف داخل نداریم

کاهش شدید قیمت را به وی افزود: در سال های گذشته به حدی باغداران با مازاد تولید روبرو بوده اند که این امر افزایش ضایعات و 
 .همراه داشته است

درصدی نهاده های تولید،حمل و نقل،کارگر و  5۰شادلو با اشاره به دیگر عوامل موثر در گرانی محصوالت باغی بیان کرد: افزایش 
ت باغی و هسته همچنین گرانی دو برابری سبد بسته بندی،کاغذ میوه های سبد و ... دست به دست یکدیگر داده اند تا قیمت محصوال

 .دار در بازار افزایش یابد

درصد تولید دچار مشکل شده است و بدیهی  1۰۰  به گفته این مقام مسئول سرمازدگی اخیر در برخی استان ها به حدی بوده است که
 .است که این امر در افزایش قیمت تاثیر گذار باشد

این   ورزی برای دو الی سه سال آینده تمدید و سود آن استمهال شودوی ادامه داد: در هفته گذشته مصوب شد که وام بخش های کشا
درحالی است که بانک ها ادعا می کنند که ابالغیه شفافی در این زمینه نداشته اند. این امر در کنار عدم پرداخت غرامت سرمازدگی 

بی تاثیر در موضوع افزایش قیمت محصوالت باغی نیست  به کشاورزان . 

اینکه مردم متصورند که باغداران امسال سودهای چشمگیری را بدست آورده اند، افزود:این درحالی است که براساس  شادلو با بیان
درصد اعالم شده است که با این وجود باغداران  4۰آخرین آمارها متوسط تولید میوه های گرمسیری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .ضرر و زیان هنگفتی را متحمل شده اند

نبود نظارت دقیق از مبدا تا مقصد، موجب  مقام مسئول با انتقاد از اختالف چشمگیر قیمت میوه از باغ تا خرده فروشی بیان کرد: این
به همین خاطر انتظار می رود مسئوالن ذی ربط بازنگری   شده تا برخی از واسطه گران و دالالن سودهای هنگفتی را به جیب بزنند

ند تا مصرف کنندگان متحمل زیان نشونددر این موضوع داشته باش . 

وی در پایان ایجاد زنجیره های متعدد در تولید را تنها راهکار اساسی شفافیت و پایداری تولید اعالم کرد و گفت: این موضوع در 
ذی ربط در این  کاهش اختالف قیمت از مبدا تا مقصد، عمده فروشی تا خرده فروشی تاثیر بسزایی دارد که انتظار می رود مسئوالن

 .باره حمایت های الزم را داشته باشند
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ا بازار و قیمت ه  

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/6/1397تاریخ :   

هزار انبار در سامانه جامع انبارداری ثبت شدند 51۰کدام کاالها سرلیست احتکار قرار گرفتند؟/   
ها و نگرانی مردم شددر چند ماه گذشته رشد احتکار، موجب کاهش عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، احتکار یک معضل اقتصادی است که در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

چند ماه گذشته نیز شاهد بودیم که مسئله احتکار در تمام ادوار در کشور موجب به بار آمدن خسارت به مردم و دولت شده است. در 
ها و اصناف مختلف کشور، سیرصعودی به خود گرفت و همین امر،موجب کاهش عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت

 .نگرانی مردم شد
 

های خالی پنهان نازل مسکونی و مغازهها و یا مهای مختلفی همچون استبلها، کاالهای خود را در مکانبا توجه به اینکه احتکارکننده
کند با تکمیل کنندگان و تولیدکنندگان ادعا میگرفت. اما سازمان حمایت از مصرفسادگی صورت نمیکردند، شناسایی آنها بهمی

دسین تر از گذشته صورت خواهد گرفت. از طرف دیگر سازمان بسیج مهنسامانه جامع انبارداری، کشف انبارهای احتکاری ساده
افزایی و افزایش سرعت عمل شناسایی محتکران در کشور اعالم کرد که با این سازمان همکاری خواهد کردکشور برای هم . 

کنندگان های صورت گرفته برای شناسایی هر چه بیشتر احتکارکنندگان در کشور با رئیس سازمان حمایت از مصرفدر راستای اقدام
آید؛ایم که در ادامه میگو پرداختهوگفت و رئیس سازمان بسیج مهندسین به      

 هزار انبار در سامانه جامع انبارداری ثبت شده است 510

وگو با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفت
ساماندهی جامعه تجارت است و تکلیف در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشخص سامانه جامع انبارداری بخشی از  :اظهار کرد

 .شده است

 .وی افزود: متولی سامانه، وزارت صنعت معدن و تجارت است و کارهای خوبی تاکنون به واسطه این سامانه صورت گرفته است

سامانه ثبت شده که اکنون دارای شناسه هستند و از نظر  هزار انبار توسط مأموران ما شناسایی شده و در 51۰نوابی تصریح کرد: 
کندارتباط با گمرک و سامانه تجارت مراحل نهایی خود را طی می . 

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به انتقاد برخی افراد که سامانه جامع انبارداری را بدون کارایی 
کنند، گفتمعرفی می انجام شد ارایی سامانه بر شناسایی انبارها استوار است و این مرحله هر چند که بسیار مشکل بود،اساس ک : . 

های گذشته توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت عنوان سامانه اعالم هزار انبار و سردخانه در سال 1۸وی تأکید کرد: 
تعریف شده بودند اما آنچه اکنون سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت بر موجودی شناسایی شده بود که همه آنها مربوط به کاالهای 

هزار انبار است 51۰روی آن کار کرده است، شناسایی . 

نوابی یادآوری کرد: کارآیی سامانه جامع انبارداری ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد و توسط وزیر صمت در ابتدا اعالم شد 
ن انبارها ثبت نشده باشد حداقل ظن قاچاق به آن وارد است و مستوجب تحقیق و مجازات خواهند بودکه اگر از این پس کاالیی در ای . 

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اذعان کرد: آدرس، تلفن و شناسه و مشخصات مدیرعامل انبارهای مذکور 
پروسه شناسایی انبارهای متخلف به طور حتم  راهداری مرتبط شوند،رصد شده است و در ادامه کار زمانی که با گمرک و سازمان 

 .موفقیت آمیز خواهد بود
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خواهد از گمرک ترخیص شود، شناسه انبارهای ثبت شده در سامانه جامع را داشته وی افزود: در صورتی که کاالیی که می
اجازه خروج خواهد داشتباشد،  . 

ست احتکارلوازم خانگی، برنج و الستیک باالی لی  

توانم آمار دقیقی از نوابی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار مشخصی از انبارهای احتکار کننده کاال دارید یا خیر، گفت: اکنون نمی
 .این انبارها ارائه دهم اما انبارهایی که تاکنون کشف شده بیشتر در حوزه لوازم خانگی، برنج و الستیک شناسایی شده است

هایی که به اختفا و احتکار کاال ختم شده است، گفت: حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص بازرسی رئیس سازمان
توانند موارد احتکار را از غیر آن تشخیص ای با کاالهای تولیدی آشنایی دارند و به درستی میبازرسان ما به صورت کامال حرفه

 .دهند

توانستیم پیام مشخصی برای صاحبان کاال داشته باشیم اما امانه جامع انبارداری را داشته باشیم نمیوی یادآوری کرد: قبل از اینکه س
توانیم افرادی را که صحیح العمل هستند به راحتی شناسایی کنیماکنون می . 

به وزارت صنعت منتقل اطالعات خود را نوابی اضافه کرد: همین انبارها موظف هستند در آینده به صورت الکترونیکی و بر خط، 
 .کنند

هر ساله در وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف  رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یادآوری کرد:
شود و ما اطالعات کافی از اینکه چه مقدار کاال در هر انبار رفته و چه مقدار کاال از هزار انبار گرفته می 1۸کنندگان موجودی 

ارها خارج شده است، داریمانب . 

ها تشدید شده استها و نظارتوی اذعان کرد: امروز به دلیل ممنوعیت واردات مقداری از این بازرسی . 

ای با نیروهای بسیج وزارت صمت به امضا رساندیم تا در آینده با همکاری این نیروها بتوانیم با اقتدار تفاهم نامهنوابی تأکید کرد: 
ینه شناسایی احتکار کنندگان عمل کنیمبیشتری در زم . 

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی، 
ن تعزیرات تکمیل کننده فعالیت یکدیگر هستند، گفت: ابتدا پرونده توسط ما رسیدگی و کارشناسی شده و پس از اعالم تخلف به سازما

 .حکومتی، آنها موظف هستند که حکم را صادر کنند

های صورت گرفته توسط برخی از تولید کنندگان کاال در بازار گفت: در حوزه کم فروشی، نوع کاال وی در خصوص کم فروشی
گیرند که بازرسی محور هستنداولویت بندی دارد و یک سری کاالها جزء گروه یک قرار می . 

های موردی اگر در کم فروشی به تخلفی برسند و یا یک سری کاالها، شکایت محور هستند و بازرسان ما در بازرسی نوابی افزود:
 .به سازمان حمایت از مصرف کنندگان اطالع دهند، به طور حتم با آن برخورد خواهد شد 124مردم توسط سامانه 

در صورتی که هرگونه کم فروشی و یا مواردی همچون اضافه  کرد:رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأکید 
 .کردن آب به محصوالت غذایی را مشاهده کنیم به طور حتم با آن برخورد خواهیم کرد

وی یادآوری کرد: متأسفانه در موارد جدید شاهد بروز تخلفات نوظهوری هستیم که از جمله آن مواردی است که شرکت بر روی 
به آن محصول اضافه  3است و مشخص نیست که چه مقدار ویتامین دی یا امگا 3کند دارای ویتامین دی یا امگاعا میمحصول خود اد

 .شده و سهم اثر قیمتی آن به چه میزانی است
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و  نوابی افزود: در چنین مواردی نظر کارشناسی اهمیت پیدا کرده و ما به عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان از سازمان غذا
ایم که وارد عمل شونددارو و سازمان استاندارد خواسته . 

ترین نقش را در شناسایی تخلفات گران فروشی و کم رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تأکید کرد: مردم مهم
یت از مصرف کنندگان برسانند و بر فروشی دارند به این معنا که با مشاهده هرکدام از موارد مذکور آن را به اطالع سازمان حما

 .اساس دستورالعمل سازمان تعزیرات با افراد شاکی برخورد شود

آید سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور برای شناسایی محتکران به کمک سازمان حمایت از مصرف کنندگان می  

ار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وگو با خبرنگدر گفت علی اصغر شهبازی رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور
آید و در این گفت: سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور برای شناسایی محتکران به کمک سازمان حمایت از مصرف کنندگان می

ای با این سازمان به امضا رساندیمراستا، توافق نامه . 

هزار واحد صنعتی  5بسیج کشور، تصریح کرد: در دو سال گذشته شهبازی با تأکید بر تنوع قشری و گستردگی جغرافیایی سازمان 
نامه با سازمان حمایت از های آنها را بررسی کردیم و اکنون با امضای تفاهمتوسط سازمان بسیج مهندسی صنعتی پایش شد و عارضه

های این چنینی را داریمقصد گسترش فعالیت مصرف کنندگان  . 

های پس از انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: بسیج یک سازمان متشکل از نیروهای مسلح در سالهای بسیج و شهبازی به فعالیت
این نیروها نیازمند باشد، در صحنه حضور پیدا کرده و به وظایف   نیروهای دواطلب مردمی است که در هر شرایطی که کشور به

کنندخود در آن حوزه عمل می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

 مصوبه سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی اصالح شد
 سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیالت اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین می کند+سند

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره -اقتصاد غذا  <مواد غذایی  : 77005/ در   12/06/1397هـ مورخ 55718ت

خصوص اصالح تصویب نامه موضوع اجرای سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی را خطاب به وزارت جهاد 

اسالمی ایران کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری 

 .اعالم کرد

مصوبه به شرح زیر به مصوبه قبلی افزوده شده  6، بندی به عنوان بند «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیالت اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین  است که بر مبنای آن

 .می کند
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ها بازار و قیمت   

باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/6/1397تاریخ :   

 ومان گران فروشی استهزار ت ۸احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ باالتر از 
ها به مشتریان در حال در شرایط کنونی در تمامی مغازه یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی صحت ندارد و

 .عرضه است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار
،جوان در شرایط کنونی هیچ کمبودی در بازار وجود  خارجی صحت ندارد، اظهار کرد:  با اشاره به اینکه احتکار برنج 

 .ندارد و برنج در تمامی مغازه ها به مشتریان در حال عرضه است

یان کردکشاورز در ادامه ب هزار تومان است، این  7قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی برای واردکنندگان   :

هزار و  6درحالی است که با نرخ  تومان به عمده فروشی ها در حال عرضه است. با توجه به اینکه هیچ  700
نها به سبب نگرانی خانوارها کمبودی در بازار برنج وجود ندارد، چرا برخی رسانه ها با مطرح کردن چنین موضوعاتی ت

هزار تومان  12تا  10و اجتناب مغازه داران در عرضه، منجر به التهابات بازار و فروش هر کیلو برنج خارجی با نرخ های 
 .می شوند؟

هزارتن برنج از طریق بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده است  800کشاورز ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون 
زان نسبت به مدت مشابه سال قبل که این می هزارتن کاهش داشته است اما انتظار می رود که با ترخیص  200

 .برنج های موجود در گمرک و حمل بخشی از برنج های خریداری شده از خارج به کشور این میزان جبران شود

کاران مشخص نیستیگزیِن برنجچراغ سبز به واردکنندگان با اعالم ممنوعیت کِشت برنج/ زراعتِ جا بیشتر بخوانید:  

به گفته وی؛ با توجه به تاخیر در اختصاص ارز و عدم حمل به موقع کشتیرانی تمامی واردکنندگان تا پایان شهریور 

 .موظف اند که بارهای خود را وارد کشور کنند

ی است، بیان کرد: با توجه به هزار تومان گران فروش 8این مقام مسئول با اشاره به اینکه فروش برنج با نرخ باالتر از 

تومان افزایش یافته است که با  1400تا  1300نوسان نرخ ارز،قیمت هر کیلو برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 
هزار تومان در بازار عرضه شود 8این وجود هر کیلو برنج خارجی باید حداکثر تا  . 

مبنی بر احتکار برنج در انبارها و پلمب آن منجر به   دوی در پایان تصریح کرد: اظهارات غیر کارشناسی برخی افرا
شود، در حالیکه هیچ کمبودی در عرضه برنج های خارجی وجود نداردالتهابات بازار می بنابراین از سازمان حمایت  .

خیص بار از انتظار می رود که برخوردهای الزم با این افراد را داشته باشد، در غیر این صورت واردکنندگان تمایلی به تر
کندگمرک ندارند و ارز دولت را پس خواهند داد که در نهایت این امر، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می  . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 
فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

بازار و قیمت تضمینی اصالح شدمصوبه سیاست های تنظیم   
 سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیالت اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین می کند+سند

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره -اقتصاد غذا  <مواد غذایی  : 77005/ در   12/06/1397هـ مورخ 55718ت

سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی را خطاب به وزارت جهاد خصوص اصالح تصویب نامه موضوع اجرای 

کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 .اعالم کرد

ه قبلی افزوده شده مصوبه به شرح زیر به مصوب 6، بندی به عنوان بند «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیالت اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین  است که بر مبنای آن

 .می کند

 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/6/1397تاریخ :   

 مسئوالن پاسخگوی تصمیمات اشتباه خود باشند 
شود اما یک به وظایف خود عمل کنیم حتما با ما برخورد می شافعی گفت: ما به عنوان شهروندان این کشور اگر نتوانیم

  .سوال مطرح است چرا هیچ کس پاسخگوی عواقب تصمیم گیری هایش در کشور نیست

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  ازرگانی ایران با آوایی وزیر غالمحسین شافعی در صبحانه کاری اتاق ب 
ه دادگستری افزود: آیا تصمیم اشتباه به کشور لطمات شدید وارد می کند یا خیر؟ ما تاکنون به یاد نداریم در این باره توجه عادالنه ای ب

ضمن اینکه گرفتار مدیریت یک طرفه در کشور هستیممسائل شده باشد . 

شود اما اگر اقتصادی برای مدتی پول برق کارخانه را پرداخت نکنیم برق کارخانه قطع میوی اضافه کرد: اگر ما به عنوان فعاالن 
مدیری تصمیم گرفت بدون اطالع قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی به کوره ها و فرایند تولید کارخانه وارد 

ست؟شود آیا از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم اشتباه ا  

فعاالن اقتصادی اگر در ارتباط با بانک ها وامی  :رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی نیز گفت

تواند بسیاری از مسائل را حل دریافت کردند وثیقه کافی نیز در اختیار بانک ها گذاشتند اما در این شرایط که ویژه است و گفتگو می
نمی توانند با طرف های تجاری خارجی خود به علت ممنوع الخروجی گفتگو کنندعاالن اقتصادی کند بسیاری از ف . 

تواند فعاالن آیا ممنوع خروجی حقوق شهروندی است و با حکم قاضی انجام می شود؟ یا اینکه هر کسی و هر بانکی میشافعی افزود: 
 اقتصادی را ممنوع خروج کند؟

های دادگستری و قوه قضاییه که در حال بررسی است نگاه کنیم افه کرد: اگر به حجم عظیم پروندهرئیس اتاق ایران همچنین اض
ای حل شود بسیاری از مسائل درصد باالیی از این پرونده ها ریشه اقتصادی دارد بنابراین اگر مسائل اقتصادی به صورت ریشه

رتباط تنگاتنگی میان فعاالن اقتصادی قوه قضاییه و دادگستری ایجاد شود از این بابت در شرایط موجود باید اقضایی حل و فصل می
 .شود

گذاری در همه استان ها تشکیل شد وی ادامه داد: در دوره ریاست آیت هللا شاهرودی در قوه قضاییه کمیته حمایت قضایی از سرمایه
اقتصادی در سراسر کشور داشت اما هم اکنون این کمیته  که دبیری آن با اتاق بازرگانی بود این اقدام دستاورد خوبی را برای فعاالن

به ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تبدیل شد که نماینده اتاق بازرگانی به طور دائم در آن حضور ندارد بلکه بر اساس 
ی را به قوه قضاییه منتقل شوند که باعث شده نتوانیم مسائل و مشکالت قضایموضوعات مطروحه، نمایندگان اتاق بازرگانی دعوت می

 .کنیم

 .شافعی گفت: درخواست ما این است در ماده یک این ستاد تجدیدنظر شود تا نمایندگان اتاق در این ستاد حضور داشته باشند

هر روز و هر شب در تلویزیون شاهدیم انبار های مختلف احتکار کشف می  وی افزود: بعد از مشکالت ارزی و تنش های اقتصادی،
ود که به نظر می رسد این اقدام به صورت فله ای انجام می شودش . 

رئیس اتاق ایران گفت: ما فعاالن اقتصادی معتقدیم آنهایی که دست به اعتراض زدند باید به اشد مجازات محکوم شوند و شدیدترین 
در این قضیه با هم می سوزند کنیم خشک و ترشود احساس میبرخوردها هم با آنها انجام شود اما شیوه ای که انجام می . 

 لینک خبر 
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  ها برنامه و سیاست

فود پرس – 1۴/6/1397تاریخ :   

 طرح تامین کاالهای اساسی از دستور کار مجلس خارج شد
 .نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت با کلیات طرح تامین کاالهای اساسی مخالفت کردند

 
شهریورماه  14پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز چهارشنبه )به گزارش خبرنگار 

( پارلمان کلیات طرح تامین کاالهای اساسی را بررسی کردند97 . 
 

لیات با آن دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه به تصویب رسیده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی ک
 .مخالفت کرد

 
کرد اعالم مجلس امروز علنی جلسه در را طرح با دولت مخالفت هم  محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه . 

 
در ماده واحده این طرح آمده بود: دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابالغ این قانون، شبکه توزیع کاالهای 

خانوارها را با استفاده از تعاونی های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه های زنجیره ای، واحدهای  اساسی مورد نیاز
صنفی منتخب و اتحادیه های مربوط، به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت 

ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد،اولویت با تامین کاال از محل تولیدات داخلی  مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ
 .است

 .نمایندگان مجلس شورای اسالمی یکشنبه این هفته با دو فوریت این طرح موافقت کرده بودند
 

مانند کارگران و معلمین آسیب پذیر حمیده زرآبادی نماینده قزوین در موافقت با کلیات این طرح گفت: اقشار کم درآمد و ثابت درآمد 
 .بوده و متاسفانه دولت برنامه ای برای تامین کاالهای اساسی آن ها ندارد بنابراین مجلس باید در این زمینه ورود کند

وی افزود: در طی ماه های گذشته نمایندگان صحبت های بسیاری در خصوص نوسانات نرخ ارز، خودرو، مسکن و سکه داشتند اما 
خصوص کاالهای اساسی صحبتی انجام نشده و شرایط توزیع کاال در جامعه قابل قبول نبوده و مدیریت ها ناکارآمد استدر  . 

های دولت فراهم غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: باید بستر الزم برای ارائه برنامه
اهی کرد مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کندشود، اگر در این راستا دولت کوت . 

نویسی نیست، تصریح کرد: توزیع کاالهای اساسی چه ربطی به مجلس دارد، ما قانون به اندازه هایی قانونوی افزود ارائه چنین طرح
 .کافی داریم از این رو نباید فساد دیگری در جامعه ایجاد کنیم

 
ون برنامه و بودجه در رابطه با رد کلیات طرح در مجلس قرائت شدبرهمین اساس گزارش کمیسی . 

 
رای ممتنع از مجموع  ۸رای مخالف و  9۸رای موافق،  ۸6در ادامه کلیات این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 

نماینده حاضر با آن مخالفت کردند بنابراین این طرح از دستور کار مجلس خارج شد 2۰۰ . 
 لینک خبر 
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 برنج
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ :   

 پایان توزیع فله ای برنج ایرانی با شناسنامه دار کردن آن
با کیفیت ایرانی باید به بحث شناسنامه دار کردن این محصول راهبردی بیش از گذشته حسینی گفت:برای حمایت از برنج 

 .توجه کرد

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: در حال حاضر بخش  مریم حسینی  

تولیدی در ایران بصورت فله ای توزیع و به فروش می رسدعمده برنج  . 

وی همچنین اظهارداشت: توزیع برنج در قالب فله فروشی مشکالت زیادی به همراه دارد که اختالط ارقام با کیفیت باال و پائین یکی 
 .از بزرگترین این موارد است

ع واسطه ها و به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان است از اینرو رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: توزیع فله ای برنج به نف
 .ضرورت ایجاب می کند جلوی فله فروشی این محصول راهبردی در مملکت گرفته شود

وی در ادامه بر لزوم ایجاد فرهنگ خرید برنج بسته بندی در جامعه تاکید کرد و افزود: برنج امروز در قالب فله فروشی بصورت 
فیت و حتی قاچاق به بازار مصرف عرضه می شودمخلوط، بی کی . 

حسینی تصریح کرد: بدون شک با برندسازی و بسته بندی استاندارد و بهداشتی برنج می توان جلوی بسیاری از این مشکالت را سد 
 .کرد

مصرف کنندگان و اظهارداشت: موسسه مزبور برای کمک به برندسازی و افزایش کیفیت بسته بندی برنج در جهت حمایت از وی 
 .تولیدکنندگان همواره در کنار فعاالن این حوزه خواهد بود

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: برای حمایت از برنج با کیفیت ایرانی باید به بحث برندسازی و شناسنامه دار کردن این 
 .محصول راهبردی بیش از گذشته توجه کرد

رقم برنج در کشور ۵۰معرفی   

رقم برنج در سطح کشور معرفی کرده است ۵۰موسسه تحقیقات برنج گفت: این موسسه تاکنون رئیس  . 

به عنوان یک موسسه ملی تک محصولی در  1373افزود: موسسه تحقیقات برنج کشور سال مریم حسینی در گفتگو با رادیو اقتصاد
 .رشت تاسیس شد

قام جدید برنج به عرصه و تولید هسته های اولیه بذور این ارقام استوی همچنین اظهارداشت: وظیفه اصلی این موسسه معرفی ار . 

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: برای ارتقای تولید برنج به لحاظ کمی و کیفی باید بسته های بهزراعی در کنار معرفی ارقام 
 .جدید تهیه و در اختیار بهره برداران قرار گیرد

ص های مختلف از قبیل گیاهپزشکی، آفات و بیماری ها، علف های هرز، آب و خاک و غیره استوی افزود: این بسته شامل تخص . 
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تخصص های مرتبط استحسینی تصریح کرد: معرفی ارقام جدید برنج یکی از مهمترین وظایف همه . 

مکاری جدی داشته باشندگفت: برای معرفی ارقام جدید و متناسب با نیاز روز جامعه باید تمامی تخصص ها با یکدیگر ه وی . 

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور فرآیند معرفی یک رقم جدید را بسیار طوالنی و زمان بر توصیف کرد و گفت: معرفی یک رقم 
سال زمان نیاز دارد 12تا  1۰جدید  . 

ت گرفته روند پروسه معرفی سال های اخیر با استفاده از تکنولوژی های مدرن و دیگر فعالیت های صوروی افزود: خوشبختانه در
 .رقم های جدید برنج در کشور کوتاهترشده است

بصورت ایستگاهی و هدف تنها ارتقای کمیت تولید برنج بود و به  6۰حسینی اظهار داشت: فعالیت موسسه تحقیقات برنج در دهه 
وسیعی هم ضریب نفوذ داشت باال به عنوان ارقام پر محصول معرفی کرد که در سطحهمین جهت ارقام با کمیت و وزن . 

وی گفت: کیفیت برنج به لحاظ پخت، عطر و طعم امروز حرف اول را می زند چرا که به مرور زمان و تغییراتی که در جامعه رخ 
 .داد ذائقه مصرف کنندگان نیز دچار تغییر شده است

1۵تا  1۰رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور افزود: پروسه معرفی ارقام برنج از  سال پیش به سمت معرفی ارقام با کیفیت پخت  
 .مطلوب همراه با مقاومت به آفات و بیماری ها، خوابیدگی و در عین حال عملکرد باالی تولید در واحد سطح سوق پیدا کرده است

معرفی کندوی در ادامه گفت: موسسه تحقیقات برنج همواره تالش دارد متناسب با ذائقه مصرف کنندگان ارقام جدید برنج را  . 

 لینک خبر 
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 برنج 

باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/6/1397تاریخ :   

 افزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دالالن است/احتکار برنج ایرانی صحت ندارد
هزار تومان در خرده فروشی های بازار تهران ناشی از احتساب  11نرخ باالتر از یک مقام مسئول گفت: عرضه برنج با 

 .سود غیر متعارف دالالن و فروشندگان است

اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت و گو باعلی صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار    گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

گفت: امسال پیش بینی می شود که میزان برداشت برنج بدون ،از شرایط مساعد برداشت برنج نسبت به سال گذشته خبر داد وجوان
هزارتن برسد 2۰۰میلیون و  2رتون و دوباره کشت، به  . 

و دوباره کشت در استان های شمالی را ممنوع اعالم کرده است،اما کشاورزان اقدام به کشت وی افزود: اگرچه دولت امسال رتون 
هزارتن خواهد رسید 3۵۰میلیون  2محصول کرده اند که با احتساب رتون و دوباره کشت میزان تولید امسال به  . 

هزارتن اعالم کرد 7۰۰اکبریان میزان نیاز کشور به واردات برنج در سال جاری را   . 

وی درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو برنج بوجار طارم و هاشمی در گیالن و مازندران با 
 11تا  11تومان عرضه می شود که با احتساب کرایه حمل و نقل و سود مغازه دار حداکثر باید با نرخ  ۵۰۰هزار و  1۰تا  1۰نرخ 

ان عرضه شود .بنابراین فروش با نرخ های باالتر ناشی از سودجویی دالالن،واسطه گران و احتساب در تهر  تومان ۵۰۰هزار و 
 .سودهای غیر متعارف آنهاست

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا موضوع احتکار برنج ایرانی صحت دارد،بیان کرد:این موضوع صحت 
الی کوبی در ابتدای فصل و گذراندران امرار معاش خود به مرور اقدام به عرضه به دلیل شلوغی کارخانه های ش  ندارد.کشاورزان

برنج تولیدی به کارخانه های شالیکوبی می کنند که این امر به معنای احتکار نیست و طبیعی است که افراد به یکباره تمامی پس انداز 
 .خود را خرج نمی کنند

 

 لینک خبر
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 برنج 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/6/1397تاریخ :   

 گران فروشی استهزار تومان  ۸احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ باالتر از 
ها به مشتریان در حال در شرایط کنونی در تمامی مغازه یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی صحت ندارد و

 .عرضه است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار
،جوان در شرایط کنونی هیچ کمبودی در بازار وجود  خارجی صحت ندارد، اظهار کرد:  با اشاره به اینکه احتکار برنج 

 .ندارد و برنج در تمامی مغازه ها به مشتریان در حال عرضه است

دکشاورز در ادامه بیان کر هزار تومان است، این  7قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی برای واردکنندگان   :

هزار و  6درحالی است که با نرخ  تومان به عمده فروشی ها در حال عرضه است. با توجه به اینکه هیچ  700
سبب نگرانی خانوارها  کمبودی در بازار برنج وجود ندارد، چرا برخی رسانه ها با مطرح کردن چنین موضوعاتی تنها به

هزار تومان  12تا  10و اجتناب مغازه داران در عرضه، منجر به التهابات بازار و فروش هر کیلو برنج خارجی با نرخ های 
 .می شوند؟

هزارتن برنج از طریق بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده است  800کشاورز ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون 
بت به مدت مشابه سال قبل که این میزان نس هزارتن کاهش داشته است اما انتظار می رود که با ترخیص  200

 .برنج های موجود در گمرک و حمل بخشی از برنج های خریداری شده از خارج به کشور این میزان جبران شود

کاران مشخص نیستبرنج چراغ سبز به واردکنندگان با اعالم ممنوعیت کِشت برنج/ زراعتِ جایگزینِ  بیشتر بخوانید:  

به گفته وی؛ با توجه به تاخیر در اختصاص ارز و عدم حمل به موقع کشتیرانی تمامی واردکنندگان تا پایان شهریور 

 .موظف اند که بارهای خود را وارد کشور کنند

بیان کرد: با توجه به  هزار تومان گران فروشی است، 8این مقام مسئول با اشاره به اینکه فروش برنج با نرخ باالتر از 

تومان افزایش یافته است که با  1400تا  1300نوسان نرخ ارز،قیمت هر کیلو برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 
هزار تومان در بازار عرضه شود 8این وجود هر کیلو برنج خارجی باید حداکثر تا  . 

ی بر احتکار برنج در انبارها و پلمب آن منجر به مبن  وی در پایان تصریح کرد: اظهارات غیر کارشناسی برخی افراد
شود، در حالیکه هیچ کمبودی در عرضه برنج های خارجی وجود نداردالتهابات بازار می بنابراین از سازمان حمایت  .

ر از انتظار می رود که برخوردهای الزم با این افراد را داشته باشد، در غیر این صورت واردکنندگان تمایلی به ترخیص با
کندگمرک ندارند و ارز دولت را پس خواهند داد که در نهایت این امر، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می  . 

 لینک خبر
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هپست  

 
ایران اکونا  – 14/6/1397تاریخ :   

 

 باغات پسته جوان سازی می شوند
میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از جوان سازی باغات پسته در سال جاری با اجرای مدیر کل دفتر 

 .طرح سرشاخه کاری خبر داد

با اشاره به اینکه این طرح سبب بهره وری تولیدات باغات می شود شکراله حاجی وند  به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما؛
 .هزار هکتار آن انجام خواهد شد 1۰۰باغات کشور نیازمند اصالح و نوسازی است که امسال  هزار هکتار 9۰۰افزود: 

از اجرای طرح اصالح و نوسازی باغات دانست و بخشی  وی مدیریت و اصالح سیستم های آبیاری و جوان سازی باغات و پیوند را
یاتی شدن آن نوع رقم تغییر کرده و عملکرد، کیفیت و کمیت آن گفت: این طرح در باغات با ارقام تجاری انجام خواهد شد که با عمل

 .افزایش خواهد یافت

شد مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در این روش باغات قدیمی اصالح خواهد
در این سالها حجم تولید نیز افزایش  هکتار رسیده است؛ 2.9به  96در سال  وهکتار  2.۸حدود  9۵ادامه داد: باغات کشور قبل از سال 

 .رشد داشته است میلیون 22میلیون تن به  21از داشته به طوریکه 

درصدی از نظر ارزشی همراه دانست و افزود: از نظر وزنی  ۵با رشد  97 نسبت به سال 96حاجی وند حجم صادرات را نیز در سال 
 .صادرات محصوالت باغی اتفاق افتاده است در حجم درصد رشد، 27هم

 لینک خبر 
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 پسته 

 ایران اکونا  – 1۰/6/1397تاریخ  : 

 آغاز برداشت رسمی پسته طی روزهای آینده/باید صادرات توسعه یابد
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برداشت پسته چند روز دیگر آغاز و امکان برآورد دقیق میزان تولید فراهم می شود، بر 

 .توسعه صادرات این محصول تاکید کرد

شهریور تا مهر فصل برداشت آغاز می  :بیان اینکه برداشت رسمی پسته هنوز شروع نشده است، اظهارداشت با محمدعلی طهماسبی

 .شود و در مناطق گرم تر زودتر این اتفاق رخ می دهد

 لوی با بیان اینکه بخشی از محصول مانند پسته دامغان مصرف تازه خوری دارد، افزود: طی چند روز آینده برداشت رسمی این محصو
 .آغاز خواهد شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تا زمانی که برداشت آغاز نشود نمی توان برآورد دقیقی از تولید پسته اعالم کرد، هنگامی که 
 .شروع شد برآورد دقیق خود را از میزان تولید اعالم می کنیم هم درباره محصول تازه خوری و هم فرآوری

اخت خسارت پسته کاران گفت: آنهایی که بیمه بودند از بیمه می گیرند و باقی نیز به ستاد بحران مربوط می طهماسبی با اشاره به پرد
 .شود و باید از آنجا پیگیری شود

وی درباره اینکه در صورت ادامه روند افزایشی قیمت، چه اقدامی برای کنترل بازار انجام می شود؟، افزود: مگر قرار است بازار 
 دولت کنترل کند؟ پسته را هم

وی اضافه کرد: باید به توسعه صادرات این محصول فکر کرد، شرایط ارزی ایجاد شده به نفع صادرات است و افزایش صادرات 
 .موجب افزایش ارزش افزوده و در نهایت رونق تولید می شود

  لینک خبر
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 
 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 تن فرسایش خاک در کشور  9میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای افزایش آبخیزداری/ کاهش  2۰۰اختصاص 
پوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها فارس، ناصر حیدریبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری 

گذرد و باید به سال از روند خشکسالی در کشور می 17های آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: به آخرین وضعیت حوزه
که بخشی از این میلیارد مترمکعب میزان آب داریم  41۰های توپوگرافی نزوالت جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشه

 .گیردشود و در اختیار ما قرار نمیآب تبخیر می
این رقم برای آبخیزداری مصوب  :اشاره کرد و گفت 97میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی در سال  2۰۰وی به اختصاص 

تتاح ها افپایان آذر ماه این پروژه ایم که از ابتدای شهریور تاهایی را برای بهبود وضعیت آبخیزداری کشور مصوب کردهشده و پروژه

 37۰های آبخیزداری بالغ بر ها و مراتع کشور به این نکته اشاره کرد که در سطح حوزهمعاون آبخیزداری سازمان جنگل .شودمی

یم با ها برنامه عملیاتی داشته باشیم و به دنبال این هستدشت بحرانی داریم که باید برای تعریف سفره 3۸7دشت ممنوعه و 

  .کشاورزی را بتوانیم امتیاز بخشیم از کارکردهای عملیاتی و موثر، بخشی

تن در هکتار  9پوری به این نکته اشاره کرد: که با توجه به کارهای آبخیزداری که در کشور انجام شده میزان فرسایش خاک حیدری

 .کیلو در هکتار افزایش داشته است 12۰اشت علوفه تن کاهش داشته و برد 5کاهش یافته و میزان واردات رسوب به سدها نیز 

پوری با بیان اینکه در پنج سال اخیر تاکنون هزار رکورد سیل در سراسر کشور به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: یکی از حیدری

به کنترل فرسایش شود، مضاف بر آنکه باید ها میآبکارکردهای آبخیزداری کاهش انرژی جنبشی است که سبب جاری شدن روان

  .توجه داشته باشیم و نرخ فرسایش را کاهش دهیم

وی توسعه پوشش گیاهی را بخشی از کارهای عملیات آبخیزداری برای کاهش سطح تبخیر عنوان کرد و افزود: با این کار شرایط 

 .شودآب توسط خاک بیشتر فراهم می جذب

میلیون  7.2میلیون هکتار مراتع کشور تنها  84.7ها هم اکنون از مجموع جنگلبه گفته معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان سازمان 

 25تراکم است، یعنی پوشش گیاهی کمتر از میلیون هکتار کم 56.2متراکم و میلیون هکتار نیمه 22.5هکتار آن متراکم است و 

 .درصد دارد

میلیون هکتار  11اید فعالیت آبخیرداری انجام شود، هایی که بمیلیون هکتار طرح 125وی همچنین اظهار داشت: از مجموع 

 میلیون هکتار دیگر نیز در دست اجرا داریم، اما برای اجرای این 7مطالعات تفصیلی انجام شده و کار اجرایی آن به پایان رسیده و 

  .بودجه نیاز داریم که باید تأمین شود ها در هر هکتار به یک میلیون تومانطرح

های گذشته در ها اشاره کرد و گفت: در سالداشت آب در زمینهمچنین به اجرای عملیات سدهای زیرزمینی برای نگهپوری حیدری

های بحرانی و ایم تا عملیات آبخیزداری را انجام دهیم و برای بهبود وضعیت دشتباالدست سدهای در دست ساختمان سعی کرده

ایم بازنگری در توزیع اعتبار به ویژه در انجام شده است، مضاف بر آنکه سعی کرده داریطرح آبخیزداری و آبخوان 11ممنوعه نیز 

 .های آبخیزداری را تعریف کنیمشهرستان توانستیم پروژه 32۰حوزه و  627در  97های بحرانی داشته باشیم و برای سال دشت

های قه بحرانی در این استان به دلیل برداشتهای بحرانی خوزستان و اهواز، گفت: وضعیت هشت منطوی همچنین در مورد دشت

های زیرزمینی استفاده های قبل رعایت نشده و بیش از اندازه از سفرههای این استان است که در سالرویه در باالدست تاالببی

 .ایم که نتیجه آن خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی استکرده

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبر گزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 ی امسال هزار میلیارد تومان تسهیالت از ابتدا 15شود/ پرداخت مطالبات گندمکاران تا یک ماه آینده تسویه می
های انجام شده طی هللا خدارحمی امروز در نشست خبری به فعالیتبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، روح

درصدی مواجه بودیم که  4۰ماه گذشته در مجموعه بانک کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با رشد  5
 .این روند ادامه پیدا خواهد کرد 97ی داشت که در سال هزاری میلیارد ریالی در پ 2۰4این رقم که رشد 

میلیون حساب  46میلیارد لایر سپرده در قالب  ۸11ماهه امسال  5وی در بخشی دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که در 
رشد در شرایط اتفاقی افتاد که  درصد رشد داشته باشیم و این 13.1کنیم تا پایان امسال در این محل بینی میایم و پیشتجهیز کرده

 .ایمدرصد کاهش داده 2هایمان را در مجموع های منابع تمام شده و نرخ سود سپردههزینه

 .بینی کرده بودیم، محقق شده استپیش 97درصد اهدافی که برای سال  5۰خدارحمی اضافه کرد: 

هزار میلیارد لایر پرداخت شده که نسبت به مدت  150هیالت به مبلغ هزار فقره تس 361به گفته وی از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 

زایی عشایری و دهد که بخشی از آن ناشی از اعتباراتی است که در قالب طرح اشتغالدرصد افزایش نشان می 35مشابه سال قبل 
 .شودروستایی پرداخت می

درصد از کل تسهیالت  42به صنایع و خدمات وابسته با مدیرعامل بانک کشاورزی بیشترین سهم پرداخت تسهیالت را مربوط 
 .دانست

درصد از تسهیالت در بخش  16درصد از تسهیالت پرداختی را مربوط به صنایع و خدمات وابسته برشمرد و افزود:  42خدارحمی 

 .ها تشکیل شده استدرصد در سایر بخش 2۰درصد در بخش زراعت و باغداری و  2۰دامداری و دامپروری 

 97ماهه سال  ۵هزار میلیارد لایر وصول مطالبات بانک کشاورزی در  12۵

هزار میلیارد لایر وصول مطالبات در  125وی همچنین در مورد وصول مطالبات بانک کشاورزی در ابتدای امسال گفت: بالغ بر 

 .درصد رشد داشته است 27.3این بانک بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

انک کشاورزی به موانع پرداخت تسهیالت اشاره کرد وگفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری یک و نیم میلیارد دالر مدیرعامل ب
هزار میلیارد  12هزار نفر اختصاص یافته که  1۰از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیالت به شهرهایی کمتر از 

درصد این تسهیالت از طریق بانک کشاورزی یعنی رقمی  5۰شود و بانک پرداخت می 4تومان معادل ریالی آن است که به عاملیت 
 .هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد 6معادل 

یم و کنمیلیارد تومان در قالب دو بخش در اختیار ما قرار گرفته است که ما بامنابع خود آن را تلفیق می 1500خدارحمی گفت: تاکنون 

دهیم که تا حدی برای آنکه مطمئن شویم این پول های اشتغالزای روستایی و عشایری قرار میختیار طرحدرصد در ا 6با نرخ 
 .کنیمگیری میها سختشود، در طرحصرف اشتغالزایی می

  طرح اشتغالزای روستایی 76۰۰میلیارد تومان تسهیالت به  126۰پرداخت 

ها در بانک میلیارد لایر از این طرح 589هزار و  46یی و عشایری گفت: های اشتغالزای روستاوی در مورد جزئیات بیشتر طرح

همچنین   .هزار میلیارد لایر در بانک مصوب شده است 19طرح به مبلغ  9۰5هزار و  ۸کشاورزی در دست بررسی است که 
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شغل جدید ایجاد کرده  56۰و اند که یک هزار میلیارد لایر تسهیالت گرفته6۰۰هزار و 12طرح به ارزش  6۰۰هزار و  7تاکنون 
 .است

های کشور متناسب با میزان روستایی در همه استان  های اشتغالزاییمدیرعامل بانک کشاورزی به این نکته اشاره کرد که طرح
 .ها واقعا به اشتغالزایی منجر شودشود و مهم است که این طرحدسترسی آب و موقعیت هر استان اجرا می

 تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی میلیارد 3۰1پرداخت 

ماهه امسال در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت:  5فقره تسهیالت در  3۸هزار و  7خدارحمی همچنین از پرداخت 
 .آالت برداشت غالت و امثالهم پرداخت شده استمیلیارد تومان تسهیالت برای خرید کمباین،تراکتور و ماشین 3۰1

 گرفتند  میلیارد لایر تسهیالت 176۰ماهی امسال  طرح های پرورش

سال گذشته با کمک بانک کشاورزی توسعه یافته است، خاطرنشان کرد:  15آال طی وی همچنین با اشاره به اینکه پرورش ماهی قزل
 176۰دای امسال ماهه ابت 4برداری رسید و درهزار تنی نزدیک جزیره کیش و بندر آفتاب به بهره 3در سال گذشته طرح بزرگ 

ایم که پرورش ماهیان خاویاری در تن پرداخت کرده 414هزار و  13طرح پرورش ماهی و با ظرفیت  4میلیارد لایر برای اجرای 

 .های جویبار و رامسر عملیاتی شده استشهرستان

طرح در سطح  235 :ر داشتای اختصاص یافته اظهاهای گلخانهمدیرعامل بانک کشاورزی همچنین به اعتباراتی که برای طرح

 .اندمیلیارد لایر تسهیالت گرفته 2۰75هکتار رقمی حدود  2۸9

 بانک کشاورزی رتبه سوم در تراکنش های بانکی

های کشور به دلیل تعداد تراکنش اشاره کرد و افزود: خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه سوم بانک کشاورزی بین بانک
 .های کشور داریمریدها مقام چهارم را در بین بانکاز نظر منابع و حجم خ

ها در راستای قانون رفع موانع تولید موفق عمل کرده است و سال گذشته کشت و وی همچنین در مورد واگذاری تملک دارایی بانک
 1۸۰خواهد شد و  صنعت میان آب و ماهی کارون را واگذار کرده و امسال دو شرکت دیگر از طریق بورس کاال به زودی واگذار

 .میلیارد لایر از امالک تملیکی را واگذار کردیم 2312چند ماهه به مبلغ  5فقره ملک در 

 بدهی به بانک مرکزی نداریم

م ایهای اخیر سعی کردهمدیرعامل بانک کشاورزی در مورد میزان بدهی این بانک به بانک مرکزی این گونه توضیح داد که در سال
ای به نحوی اداره کنیم که نیازی به برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشیم و در سه سال اخیر بانی حرفهبانک را بر اساس م

 15۰۰ایم و به دلیل عملکرد خوب و نقدینگی مناسب یک خط اعتباری مختصر به رقم اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته
 .میلیارد تومان در اختیار ما قرار گرفته است

 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از دولت 1۴۰طلب 

ای که در راستای بخش خدارحمی همچنین در مورد بدهی دولت به بانک کشاورزی اینگونه توضیح داد: که بر اساس کار گسترده
اخت غرامت کنیمو صندوق بیمه هم در داخل بانک کشاورزی قرار دارد و از طرفی به دلیل مشکالتی که دولت در پردکشاورزی می

د حجم انهای دولتی بنا به مصوبه دولت از ما گرفتهایم یا تسهیالتی که بخشهایی که به صندوق بیمه کردهداشته است از محل کمک
رود این مبلغ با توجه به خسارت سرمازدگی اکنون به هزار میلیارد لایر بوده است که انتظار می 13۰بدهی تا سال گذشته بالغ بر 

 .میلیارد لایر رسیده باشدهزار  14۰
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 شودمطالبات گندمکاران تا یک ماه آینده تسویه می

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه تسهیالتی برای پرداخت مطالبات گندم کاران از سوی بانک 
شود اما اکنون به پول آنها دیر پرداخت میهای کشاورزان این بود که کشاورزی در نظر گرفته شده، گفت: هر ساله یکی از گالیه

هزار میلیارد  12کنیم. امسال محض اختصاص پول از طریق شرکت بازرگانی دولتی یا وزارت جهاد کشاورزی آن را پرداخت می
ک کشاورزی هزار میلیارد دیگر از منابع بان 1۰ایم و لایر در یک مقطع برای کمک به تامین مالی خرید تضمینی گندم پرداخت کرده

کنیم و برنامه دولت این است که تا یکی دوماه آینده تمام مطالبات گندم کاران را پرداخت کند و برای کاشت و تولید گندم پرداخت می
 .درصد آن را پرداخته است 63تاکنون 

 طرح کارت اعتباری برای خرید نهاده و بذر به نتیجه نرسید

ل دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سال گذشته قرار بود در قالب کارتی تا قبل از مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به سؤا
تسویه مطالبات گندم کاران این کارت برای خرید نهاده و بذر برای کشت پائیزه مورد استفاده قرار گیرد و به کجا رسید، گفت: 

 دهد پول گندم را نقدا پرداخت کندح میاستقبالی از این طرح نشد و طرح را ادامه ندادیم چرا که کشاورز ترجی

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

قیمت تضمینی اصالح شدمصوبه سیاست های تنظیم بازار و   
 سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیالت اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین می کند+سند

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره -اقتصاد غذا  <مواد غذایی  : 77005/ در   12/06/1397هـ مورخ 55718ت

ی تنظیم بازار و قیمت تضمینی را خطاب به وزارت جهاد خصوص اصالح تصویب نامه موضوع اجرای سیاست ها

کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 .اعالم کرد

فزوده شده مصوبه به شرح زیر به مصوبه قبلی ا 6، بندی به عنوان بند «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیالت اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین  است که بر مبنای آن

 .می کند

 

 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ :   

 ارائه تسهیالت بی قید و شرط به متقاضیان احداث کشت گلخانه ای
معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیالت بی قیدو شرط به متقاضیان احداث کشت گلخانه ای در بانک های عامل 

 .خبرداد

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه کشت گلخانه ای  

به تغییر کاربری نیست و با توجه به گسترش روزافزون آلوگی هوای کالنشهرهای کشور، از اهتمام به توسعه کشاورزی شهری 
 .عنوان راهکار کاهش آلودگی در کالن شهرها نام برد

وی در اختتامیه سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماشین آالت و صنایع وابسته تصریح کرد: 
راهکارهایی است که وزارت حمایت از سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی شهری و توسعه گلخانه ها توسط بخش خصوصی از 

 .جهاد کشاورزی در دستور کار خود قرار داده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم حمایت این وزارت خانه از برگزاری این نمایشگاهها توسط بخش خصوصی، افزود: سپردن 
هستند  و فن آوری های نوین دنیاامور دولتی بخش کشاورزی به شرکت های خصوصی که دارای تخصص الزم و مجهز به علم روز 

 .منجر به ظهور بازارهای نوین کسب و کارو ایجاد فضای رقابتی برای کسب و درآمد برای افراد جویای کار می شود

به گفته طهماسبی، ارائه تسهیالت ویژه به شرکت های دانش بنیان در صنعت کشاورزی ، یکی از سیاست های مشوقی این وزراتخانه 
ت های خصوصی استبرای شرک . 

وی همچنین با اشاره به برنامه های معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با پدیده خشکسالی از سه راهکار 
توسعه کشت نشائی، گسترش کشت گلخانه ای و احداث سایبان ها برای مهار تنش های گرمایی نام برد و تصریح کرد: با توجه به 

ای که بخش کشاورزی ما به دلیل خشکسالی با آن دست به گریبان است، تغییر روش های آبیاری سنتی به روش های مشکالت عدیده 
هکتار از گلخانه های کشور را با سیستم کشت  132نوین در دستور کار این معاونت قرارگرفته به نحوی که امروز توانسته ایم 

 . نشایی اداره کنیم

درصدی مصرف آب ، توانسته ایم ریسک تنش 9۰دامه داد: با استفاده از این روش ما عالوه بر کاهش معاون وزیر جهاد کشاورزی ا
های محیطی را نیز به نحو چشمگیری کاهش داده و از سوی دیگر ما شاهد هستیم که میزان بهره وری و تولید مصوالت گلخانه ای 

 .افزایش چشمگیری داشته است

مه های این وزارتخانه ارائه تسهیالت برای احداث سایبان ها است. تجربه ثابت کرده که ایجاد وی متذکر شد: یکی دیگر از برنا
درصدی مصرف آب 30سایبان ها توانسته است عالوه برمهار تنش های گرمایی علی الخصوص در مناطق جنوبی کشور، در کاهش 

 .نیزبسیار موثر باشد
هزار باغ کشور و گسترش کشت گلخانه ای برای مبارزه با پدیده سرمازدگی  ۰۰9طهماسبی درپایان از تغییر کاربری کشت سنتی در

خبرداد و گفت: یکی از تنش های دیگر در کشاورزی بحث سرما و سرمازدگی است که عالوه بر تحمیل کردن زیان هنگفتی برای 
سال نیز ما شاهد بودیم که با کاهش تولید کشور، موجب از بین رفتن محصوالتی مانند گردو، انگور، سیب و ... می شود که همین ام

 .محصوالت کشاورزی بر اثر سرمازدگی، قیمت این محصوالت افزایش چشمگیری در بازار داشته است

 9تا  6براساس این گزارش، سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
ال در بوستان گفت وگو تهران برپا و با توجه به برگزاری در سومین دوره خود از استقبال قابل قبولی برخوردار شدشهریورماه امس . 

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 

 خبرگزاری فارس – 13/6/1397تاریخ : 

 فراسرزمینی  نوین/ توجه مسئوالن به کشاورزی ضرورت آموزش کشاورزان برای استفاده از فناوری
به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس،کاظم خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

سعه کشت فراسرزمینی عنوان کرد: با توجه به کمبود خاک جهاد کشاورزی با اشاره به ابالغ وزیر کشاورزی مبنی بر تو
موضوع توسعه کشت فراسرزمینی مدنظر قرار گرفت و   های تأمین آب کافی برای کشاورزی،خیز و نیز محدودیتحاصل

مقرر شد برخی محصوالت کشاورزی در اراضی کشورهای همسایه که شرایط آب و هوایی مناسبی   بر این اساس
 .ید شوندتول  دارند،

تواند بازار خوبی در کشورهای همسایه برای خود فراهم وی با اشاره به اینکه ایران صادرکننده خوبی برای تکنولوژی است و می
خود را ارائه دهند و همچنین  توانند توانمندیها میشود، شرکتالمللی برگزار میکند، گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه به صورت بین

گیرد. و به طور کلی بازار خوبی نیز برای همه تولیدکنندگان و قرارداد در مورد تبادل دانش و ارتباطات علمی نیز صورت میانعقاد 
 .کنندگان وجود داردشرکت

 درهای آموزشی نیز در حاشیه این نمایشگاه های جدید، کارگاهبرداران و ارائه فناوریخاوازی عنوان کرد: با هدف توانمندسازی بهره
 .شودهای مختلف کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی برگزار میحوزه

ها و المللی از جمله سازمان خواروبار جهانی فائو و بسیاری از انجمنوی اعالم کرد: در حال حاضر ایران با چند آژانس بین
 .نیز استالمللی در حوزه کشاورزی همکاری داشته و عضو سازمان بهره وری آسیایی های بینسازمان

در زمینه تبادل اطالعات و ارائه فناوری با   معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی گفت:
های کوتاه مدت و بلند مدت برای آنها برگزار های بسیار خوبی داریم و دورهکشورهای آسیای میانه، غرب آسیا و افغانستان همکاری

 .ایمرزی فراسرزمینی را در برخی از کشورها آغاز کردهکنیم و موضوع کشاومی

وی از همکاری ایران و کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و قزاقستان در حوزه تبادل فناوری در حوزه 
ها مد نظر قرار گرفته زمینههای مکانیزه کشاورزی و ارائه دانش و فناوری در این تکنولوژی کشاورزی خبر داد و گفت ترویج دوره

یز هایی ننامهگیرد. همچنین کشورهای اروپایی در این زمینه با ما همکاری داشته و تفاهمو همچنین تبادل مدرس و فراگیر صورت می
 .منعقد شده است

ه اورزان در افزایش سرانبا تاکید بر اینکه ارتقای دانش کش  معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی
شکاف تولید بین کشاورزان متوسط و پیشرو و نمونه زیاد بوده و نیاز داریم   در واقع امروزه  تولید بسیار حائز اهمیت است، افزود:

 .های تولیدی را با هدف ارتقای میانگین تولید، افزایش دهیمتا ضریب نفوذ دانش در عرصه

گفت: این نظام به  9۴استان طی سال  ۸ن ترویج کشاورزی به دستور وزیر جهاد کشاورزی در وی با اشاره به ابالغ نظام نوی 

در مراکز جهاد   هزار مسئول مروج مسئول پهنه 1۰در همه کشور اجرایی شد و بر همین اساس  9۵صورت کامل در سال 
تجهیز و ساماندهی   فزاری و نرم افزاریمرکز جهاد کشاورزی دهستان از حیث سخت ا 13۰۰کشاورزی جانمایی شدند و بالغ بر 

 .شدند

محقق معین و  1۰۰۰وی در ادامه افزود: با هدف افزایش سرعت و کیفیت جریان دانش و اطالعات در بخش کشاورزی، بالغ بر 
هار داشت: برداران را به عهده دارند. ایشان در پایان اظپژوهشگر مروج ارشد وظیفه پشتیبانی فنی و علمی مروجان و بهره 1۰۰

 .امیدواریم بتوانیم در زمینه ارتقای دانش و معرفی فناوری به بخش کشاورزی مؤثر و موفق باشیم

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

64 http://awnrc.com/index.php 

اتماک آی فارم( اظهار داشت: این )المللی ماشین آالت و صنایع وابسته کشاورزی وی در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه بین

د و شوالمللی شهر آفتاب تهران، ابتدای بزرگراه خلیج فارس برگزار میشگاه بینشهریور ماه سال جاری در نمای 2۴تا  21نمایشگاه 
های است همچنین نمایشگاه به صورت جامع در پایتخت برگزار شده تا همه حوزهبعدازظهر  6صبح تا  1۰ساعت بازدید آن 

 های گوناگون در سطح ملی در آن مشارکت داشته باشندکشاورزی با ظرفیت

تنوع  شد و با توجه بهبه غیر از سال گذشته نمایشگاه ماشین آالت و صنایع وابسته کشاورزی در سطح استانی برگزار می وی افزود: 

های های گوناگون تصمیم بر آن شد که این نمایشگاه به صورت جامع در پایتخت برگزار شود تا همه حوزهها و ظرفیتشرکت
 .ی در آن مشارکت داشته باشندهای گوناگون در سطح ملکشاورزی با ظرفیت

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی ادامه داد: این نمایشگاه سال گذشته در تهران به خوبی  

 .ها توانستند تولیدات خود را ارائه دهندبرگزار شد و اکثر شرکت

 لینک خبر 
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 تخم مرغ
 

 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم  1۵تولید ساالنه 
شبکه  21، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 

میلیون تن مواد خوراکی در سال  75یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 
ای از تغذیه مردم را شکل می دهمیلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عم 15تولید و مصرف و بیش از 

 .دهد
هزار تن  7۰۰میلیون و  1۰امسال حدود  :وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه داد

 .هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰هزار تن گوشت مرغ،  35۰میلیون و  2شیرخام، 

اندازی شده : چند سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راهرضایی افزود

 .دهداست که همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می

شد،  ها متعادلماه گذشته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه کرد، سپس قیمت 3وی اضافه کرد: در حدود 

 .اما اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است

شود، میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال تولید می 3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 

 .رد بازار شده استمیلیون قطعه مرغ پرورش داده شده که اکنون وا 1۰۸گفت: ماه پیش حدود 

رضایی، واسطه گری را از علل نوسانات قیمت در بازار گوشت و مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت 

 .جهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه را مدیریت کنند

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰ید بر اینکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات نهاده ها وجود ندارد، گفت: اکنون بیش از وی با تاک

 .سویا در کشورمان فعال هستند

درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه شده است و  6۰درصد و کنجاله سویا حدود  3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 

 .نهاده ها را نداشتیممحدودیت توزیع 

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی سابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور 

 .شد

وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، در بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده 

برای مرغداری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ درشت زیاد است و مصرف آن از نظر پزشکی است که میزان بیشتری دان 

 .هم مورد تائید نیست

 لینک خبر
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 مرغ تخم 

 خبرگزاری فارس  – 1۰/6/1397تاریخ : 

  7۵۰۰مرغ درب مرغداری کیلویی آور هزینه تولید/ قیمت تخمافزایش سرسام
های سطح شهر مرغ به سوپرمارکتبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، این روزها اگر برای خرید تخم

هزار تومان به فروش  23تا  21عددی بین  3۰تومان و هر شانه  7۵۰تا  7۰۰ مرغ بینمراجعه کنید، هر دانه تخم
 .رسدمی

 های مصرفیبا آنکه دولت به ویژه جهاد کشاورزی اعالم کرده بود که برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله نهاده
کشد، اما شاهدیم درصدهزینه تمام شده را بر دوش می7۰داشته و مرغ نقش اساسی مانند ذرت و یا کنجاله سویا که در تولیدمرغ و تخم

ای تومان در دو ماه گذشته به این رقم رسیده است و این سؤال به وجود می آید که نقش ارز یارانه ۴۵۰ای مرغ از دانهکه قیمت تخم
  در واردات نهاده در کجا باید دیده شود؟

  .گذار تهران جویا شدیمپور رئیس اتحادیه مرغ تخمیوگو با ناصر نبپاسخ این سؤال را در گفت

 درصدی قیمت ذرت و کنجاله سویا و ذرت طی یک سال ۸۰افزایش 

خریدیم که اکنون به تومان می 73۰وی در مورد علت افزایش تخم مرغ گفت: یک زمانی ذرت را در شهریور سال گذشته کیلویی 
 ۸۰رسیده که باید گفت این دو نهاده افزایش  6۰۰هزار و  2به  13۵۰سویا از تومان رسیده، قیمت هر کیلوگرم کنجاله  13۰۰

  .انددرصدی در قیمت داشته

 برابر شد ۵تا  ۴قیمت کارتن،مکمل و شانه تخم مرغ 

 6۰از  مرغهزار تومان رسیده و هر شانه مقوایی تخم 3خریدیم که اکنون به تومان می 7۰۰مرغ را پور همچنین گفت: کارتن تخمنبی
تومان به  ۵۰۰هزار و  2گذار از هزار تومان و هر پولت جوجه تخم 23هزار تومان به  6تومان، هر کیلو مکمل از  3۵۰تومان به 

دانیم که فردا صبح قرار است قیمت ها به چه درصدی و اصال نمی ۵۰۰تا  ۴۰۰تومان رسیده است، یعنی افزایش  ۵۰۰هزار و  6
  .شکلی باشد

 اسید فسفریک به تولید کنندگان مکمل نمی دهند پتروشیمی ها

لسیم فسفات کها که باید اسید فسفریک را دراختیار تولیدکنندگان دیگذار استان تهران اظهار داشت: پتروشیمیرئیس اتحادیه مرغ تخم
سیم کلنتیجه آن شده که هر کیلوگرم دی دهد وقرار دهند تا ما آن را با دان مرغ مخلوط کرده و استفاده کنیم، آن را در اختیار قرار نمی

  .هزار تومان افزایش یافته است 6هزار تومان به  3فسفات در عرض یک هفته گذشته از 

 درصد ظرفیت 3۰های تهران فعال است آن هم با یک سوم مرغداری

مرغداری فعال در استان تهران  1۵2توانند دوام بیاورند، تا حدی که از مجموع مرغداران با این وضعیت نمی وی به صراحت گفت:
  .کننددرصد ظرفیت کار می 3۰تای آن فعال است که آن هم فقط با  ۴6اکنون فقط 

 هزار تومان 1۵  ایتخم مرغ درب مرغداری شانه

 7 مرغمرغ درب مرغداری، گفت: هر کیلوگرم تخم گذار استان تهران در مورد قیمت فعلی هر کیلوگرم تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم
شود که قطعا با محاسبه سود فروشان فروخته میهزار تومان درب مرغداری به عمده 1۵کیلویی  2و هر شانه  ۵۰۰هزار و 

  .رسدهایی که گفتید میفروشی به همان رقمفروشی و عمدهخرده
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مرغ و تعدیل قیمت در اختیار ما تخم ایم که مکانی را برای عرضه مستقیمپور با اشاره به اینکه بارها ازدولت درخواست کردهنبی
کنند و چیزی سرجایش نیست و جا میهای نجومی جابههای میادین را با قیمتها غرفهقرار دهد، خاطرنشان کرد: اما متأسفانه واسطه

خش در این پنج سال بارها به عنوان متولی این ب .شناسندمرغدار را می  باید گفت اقتصاد رها است و متأسفانه فقط تولیدکننده و

ایم یکبار ایم که وزیر جهاد کشاورزی را ببینیم، اما به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی کشور و صنعت مرغداری، نتوانستهخواسته
 .آقای وزیر را زیارت کنیم و دردمان را بگوییم

  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 

 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 بر اساس اعالم مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول 
 1397مرداد  –گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری به 

 .منتشر شد
سیب »، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 1397بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه 

درصد افزایش  2۸.7با « مرغ ماشینی»درصد افزایش و  29،۸با « تقال محصول داخلپر»درصد افزایش،  3۸.6 با« درختی زرد

 .در این ماه هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته است بوده است.

پس درصد افزایش و  ۸5،۸با « پرتقال محصول داخل»مربوط به  (1396بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مرداد 

درصد افزایش می باشد. بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه  ۸3،7با «  سیب درختی زرد »درصد افزایش و  ۸4.1با « خیار»از آن 

 .درصد کاهش می باشد 47.5با « پیاز»( مربوط به قلم 1396مرداد )مشابه سال قبل 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۴/6/1397تاریخ :   

 میوه هم رکوردار گرانی شد
دالیل متعددی نظیر داللی، سودجویی، سرمازدگی، افزایش هزینه های تولید و طی ماه های اخیر قیمت انواع میوه به 

 ....افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرده است

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، طی ماه های اخیر قیمت انواع میوه ه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگرو 

کارشناسان عوامل مختلفی مانند   افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرده است که در این میان بسیاری از

را دلیل اصلی آشفتگی  داللی،سودجویی،افزایش هزینه های تولید،سرمازدگی، کاهش تولید و اختالف قیمت از باغ تا خرده فروشی
 .بازار مطرح کرده اند

نوسان قیمت میوه ارتباطی به کاهش و کمبود تولید   این در حالیست که معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است

ن موضوع نقش ندارد و تنها مشکالت؛ نظام توزیع، افزایش هزینه های کارگری، حمل و نقل، خواب سرمایه و سود مغازه دار در ای
 .دارد

با وجود آنکه میوه یکی از نیاز های اصلی سبد خانوار به شمار می رود، اما عدم نظارت کافی بر قیمت ها گالیه خریداران را به 
همراه داشته است چرا که این روزها در کنار گرانی ارز،سکه،مسکن، ماشین و..تامین مایحتاج مورد نیاز افراد با چالش های متعددی 

 .روبروست

البته ناگفته نماند که آن قدر هزینه های اصلی خانوار افزایش یافته که امسال تقاضا برای خرید میوه های رنگارنگ تابستان از سوی 
مردم به حد چشمگیری کاهش یافته است بطوریکه کمبود عرضه چندان به چشم نمی آید. کار به جایی رسیده که بسیاری از حقوق 

وسان چشمگیر سایر کاالهای اساسی مجبور به چشم پوشی از خرید میوه های تابستان کرده اندبگیران به سبب ن . 

 :حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین دالیل گرانی میوه های باغی نسبت به سال های گذشته در بازار با خبر شویم

و با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گ ، با انتقاد از نوسان قیمت صنعت،تجارت و کشاورزی  

قیمت محصوالت باغی به سبب کمبود تولید ناشی از سرمازدگی بهاره بانوسانات چشمگیری در بازار  :میوه در بازار اظهار کرد

 .روبروست

در بازار وجود ندارد  یط کنونی عرضه، امکان پیش بینی قیمت میوه های تابستانهبه گفته وی با توجه به شرا . 

این امر   کارگر ادامه داد: امسال برخالف سال های اخیر،قیمت میوه و صیفی به سبب کمبود تولید افزایش چشمگیری داشته
 .نارضایتی بسیاری از مصرف کنندگان را به همراه داشته است

اشاره به اینکه گرانی میوه ارتباطی به میوه فروش ندارد،بیان کرد: علی رغم آنکه بسیاری از خانوارها تصور می  این مقام مسئول با
علت اصلی گرانی،میوه فروشان هستند،اما باید گران فروشی را با گرانی میوه از یکدیگر تفکیک کرد  کنند . 

ه و سبزی باز می گردد،بیان کرد: قبل از فاکتور مالک بازرسان اتحادیه وی با اشاره به اینکه نظارت بعد از فاکتور به اتحادیه میو
درصد سود روی اقالم خود لحاظ  35براساس فاکتور واحدهای دارای پروانه مجاز و زیر مجموعه اتحادیه مجازند حداکثر   نیست و

 .کنند
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تن میوه جا بگیرد،  4ت: برای مثال اگر در یک خاور کارگر با اشاره به اینکه میوه موجود در یک باغ کیفیت های مختلفی دارد، گف
است .بدیهی است که میوه های لوکس با نرخ های باالتری در بازار عرضه می شود 4و  3حدود یک تن میوه لوکس و مابقی درجه  . 

یان کرد: میوه موجود در رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پاسخ به این سوال که چرا اختالف قیمت از باغ تا مغازه بسیار باالست، ب
کم است،قیمت آن   باغ به سبب ارقام مختلف کیفیت های متفاوتی دارد و به سبب آنکه میوه لوکس مورد نیاز اعضای اتحادیه در باغ

 .نسبت به اقالم درجه دو و سه باالتر است

ر می اندازند که درنهایت هزینه این وی در پایان تصریح کرد: مسئوالن ذی ربط به جای هم اندیشی ، توپ را به زمین یکدیگ
 .مشکالت را باید مردم پرداخت کنند

درصدی قیمت میوه طی یکسال اخیر در بازار 6۰افزایش   

جارت و کشاورزیصنعت،ت  حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار ،گفت:  

درصد از میوه های هسته دار از بین رفته است به  9۰استان بر اثر سرمازدگی  17طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در 
 .طوریکه باغداران برای مصرف روزانه خود میوه ای ندارند

د شد که مطابق با آن با کمبود تولید روبرو هزار میلیارد تومان خسارت به باغداران وار 11به گفته وی براساس آخرین برآوردها 
 .هستیم که این موضوع در افزایش قیمت تاثیر بسزایی دارد

صابری ادامه داد: در شرایط کنونی معیشت خانوارها به سبب مشکالت اقتصادی مربوط به نقدینگی با مضیقه روبروست که همین 
 .امر کاهش تقاضا برای خرید میوه را به همراه داشته است

این مقام مسئول درباره آخرین نحوه قیمت گذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان بیان کرد: هفته ای یکبار نماینده وزارت جهاد 
هر هفته نرخ نامه ای ابالغ   کشاورزی،اتاق اصناف، بارفروشان و میوه فروشان در میدان کشف قیمت می کنند و پس از هم اندیشی

درصد سود در اقالم خود لحاظ کنند 35اعضای زیر مجموعه اتحادیه مجازند حداکثر تا می شود که براساس آن  . 

 .وی سرمازدگی، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید را عامل اصلی گرانی قیمت میوه در بازار اعالم کرد

درصد افزایش  6۰تا  5۰ابه سال قبل صابری ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی قیمت انواع میوه و صیفی نسبت به مدت مش
 .داشته است

درصد میوه ورودی به بارفروشان سوپر لوکس بوده است، بیان کرد: قیمت میوه های سوپر  2۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه تنها 
 .لوکس دوبرابر میوه های موجود در بازار است که معموال روانه شمال پایتخت می شود

همانند سایر صنوف تقلب در این صنف وجود دارد و ممکن است برخی واحدها اقدام به گران فروشی کنند که در  به گفته وی البته
 .بازدید بازرسان اتحادیه در صورت اثبات این مسئله،نسبت به پلمپ واحدها اقدام خواهد شد

نرخ ارز،برای بسیاری از  وی صادرات رسمی و غیر رسمی میوه را دیگر علت گرانی میوه مطرح کرد و گفت: نوسان
صادرکنندگان انگیزه ایجاد کرده تا اقدام به صادرات محصوالت باغی و صیفی کنند درحالیکه انتظار می رود به سبب سرمازدگی 

و عرضه محصول در بازار داخل، از صادرات جلوگیری شود  اخیر و کاهش تولید . 

تصریح کرد: در دو سال گذشته، بسیاری از کشاورزان که اقدام به کشت  رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار
به همین خاطر امسال میزان کشت محصول خود را کاهش داده   گوجه فرنگی کرده بودند به سبب مازاد تولید به شدت ضرر کرده اند

 .اند و همین امر منجر به افزایش شدید قیمت در بازار شده است
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ت باغی نیستکمبودی در عرضه محصوال  

،صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار سرمازدگی   

صوالت باغی به نسبت سال های شدید و کاهش عرضه را دلیل اصلی گرانی محصوالت باغی اعالم کرد و گفت: اگرچه عرضه مح
 .اخیر در بازار کاهش یافته است، اما با این وجود کمبودی در عرضه محصوالت باغی برای مصرف داخل نداریم

وی افزود: در سال های گذشته به حدی باغداران با مازاد تولید روبرو بوده اند که این امر افزایش ضایعات و کاهش شدید قیمت را به 
است همراه داشته . 

درصدی نهاده های تولید،حمل و نقل،کارگر و  5۰شادلو با اشاره به دیگر عوامل موثر در گرانی محصوالت باغی بیان کرد: افزایش 
همچنین گرانی دو برابری سبد بسته بندی،کاغذ میوه های سبد و ... دست به دست یکدیگر داده اند تا قیمت محصوالت باغی و هسته 

ش یابددار در بازار افزای . 

درصد تولید دچار مشکل شده است و بدیهی  1۰۰  به گفته این مقام مسئول سرمازدگی اخیر در برخی استان ها به حدی بوده است که
 .است که این امر در افزایش قیمت تاثیر گذار باشد

این   دید و سود آن استمهال شودوی ادامه داد: در هفته گذشته مصوب شد که وام بخش های کشاورزی برای دو الی سه سال آینده تم
درحالی است که بانک ها ادعا می کنند که ابالغیه شفافی در این زمینه نداشته اند. این امر در کنار عدم پرداخت غرامت سرمازدگی 

بی تاثیر در موضوع افزایش قیمت محصوالت باغی نیست  به کشاورزان . 

امسال سودهای چشمگیری را بدست آورده اند، افزود:این درحالی است که براساس شادلو با بیان اینکه مردم متصورند که باغداران 
درصد اعالم شده است که با این وجود باغداران  4۰آخرین آمارها متوسط تولید میوه های گرمسیری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .ضرر و زیان هنگفتی را متحمل شده اند

نبود نظارت دقیق از مبدا تا مقصد، موجب  چشمگیر قیمت میوه از باغ تا خرده فروشی بیان کرد:این مقام مسئول با انتقاد از اختالف 
به همین خاطر انتظار می رود مسئوالن ذی ربط بازنگری   شده تا برخی از واسطه گران و دالالن سودهای هنگفتی را به جیب بزنند

ونددر این موضوع داشته باشند تا مصرف کنندگان متحمل زیان نش . 

وی در پایان ایجاد زنجیره های متعدد در تولید را تنها راهکار اساسی شفافیت و پایداری تولید اعالم کرد و گفت: این موضوع در 
کاهش اختالف قیمت از مبدا تا مقصد، عمده فروشی تا خرده فروشی تاثیر بسزایی دارد که انتظار می رود مسئوالن ذی ربط در این 

زم را داشته باشندباره حمایت های ال . 

 لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 ایران اکونا  – 14/6/1397تاریخ : 
 

 باغات پسته جوان سازی می شوند
مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از جوان سازی باغات پسته در سال جاری با اجرای 

 .طرح سرشاخه کاری خبر داد

ی تولیدات باغات می شود با اشاره به اینکه این طرح سبب بهره ورشکراله حاجی وند  به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما؛
 .هزار هکتار آن انجام خواهد شد 1۰۰هزار هکتار باغات کشور نیازمند اصالح و نوسازی است که امسال  9۰۰افزود: 

از اجرای طرح اصالح و نوسازی باغات دانست و بخشی  وی مدیریت و اصالح سیستم های آبیاری و جوان سازی باغات و پیوند را
اغات با ارقام تجاری انجام خواهد شد که با عملیاتی شدن آن نوع رقم تغییر کرده و عملکرد، کیفیت و کمیت آن گفت: این طرح در ب
 .افزایش خواهد یافت

شد مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در این روش باغات قدیمی اصالح خواهد
در این سالها حجم تولید نیز افزایش  هکتار رسیده است؛ 2.9به  96در سال  وهکتار  2.۸حدود  9۵از سال ادامه داد: باغات کشور قبل 

 .رشد داشته است میلیون 22میلیون تن به  21از داشته به طوریکه 

افزود: از نظر وزنی  درصدی از نظر ارزشی همراه دانست و ۵با رشد  97 نسبت به سال 96حاجی وند حجم صادرات را نیز در سال 
 .در حجم صادرات محصوالت باغی اتفاق افتاده است درصد رشد، 27هم

 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 

 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 بر اساس اعالم مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول 
 1397مرداد  –آمار ایران، متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز 

 .منتشر شد
سیب »، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 1397بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه 

درصد افزایش  2۸.7با « مرغ ماشینی»ش و درصد افزای 29،۸با « پرتقال محصول داخل»درصد افزایش،  3۸.6 با« درختی زرد

 .در این ماه هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته است بوده است.

درصد افزایش و پس  ۸5،۸با « پرتقال محصول داخل»مربوط به  (1396بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مرداد 

درصد افزایش می باشد. بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه  ۸3،7با «  سیب درختی زرد »و  درصد افزایش ۸4.1با « خیار»از آن 

 .درصد کاهش می باشد 47.5با « پیاز»( مربوط به قلم 1396مرداد )مشابه سال قبل 

 لینک خبر 
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طیور تولیدات دام و   

باشگاه خبر نگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

 گوشت مورد نیاز مردم در ماه محرم تامین است
یر الزم برای تامین بازار مواد غذایی و پروتئینی ماه محرم و همچنین نیاز بازار تا پایان سال اندیشیده رضایی گفت: تداب

 .شده است

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  آغاز به مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در مراسم  

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود و  19۰کار هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور کشور اظهارکرد: ساالنه 
 .بازار این محصول از ثبات کافی برخوردار است

تولید گوشت مرغ و کیلوگرم است و ایران هفتمین کشور دنیا در رتبه بندی  29وی افزود: سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور 
 .یازدهمین کشور دنیا از نظر تولید تخم مرغ به شمار می رود

رضایی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و برنامه های این وزارتخانه برای تنظیم بازار فراورده های پروتئینی دامی در این ماه 
ه میزان کافی گوشت گوساله وارداتی و گوشت گرم گوسفندی در این ماه و با هدف تنظیم بازار و کمبود تولید گوشت قرمز، ب :گفت

هزار تومان برای گوشت  35هزار تومان برای گوشت گوساله و  29عالوه بر تولیدات داخلی تامین شده تا با قیمت مناسب یعنی 
 .گوسفندی بصورت شقه یا نیم شقه عرضه خواهد شد

تخم مرغ هم گفت: قیمت تخم مرغ هم در چند ماه گذشته در دامنه خوبی درخصوص تولید   معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی
بوده و نوسانات قیمتی برخی روزها، بیش از آنکه تابع تولید و عرضه یا تقاضا باشد ناشی از شوک های موقت بازار بوده است 

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود 9۰۰ضمن اینکه امسال نزدیک به  . 

کرد: بخش عمده تغییرات قیمت شیر و لبنیات هم در چند ماه اخیر ناشی از عوامل بیرونی بوده که از عهده دامداران رضایی تصریح 
 .خارج است و خوشبختانه تمام محصوالت در حد کافی و حتی بیش از نیاز داخل در کشور وجود دارد

الن دولت نبوده و نیست اما تصمیم گرفتیم برای وی در خصوص ممنوعیت صادرات دام زنده نیز گفت: گرچه این امر سیاست ک
تنظیم بازار داخل، صادرات دام زنده بصورت موقت ممنوع شود تا ثبات بر بازار حاکم شود اما در همین حال صادرات گاو شیری یا 

 .دام های دیگر برقرار است

ن تولیدات دامی گفت: خوشبختانه دولت با تامین معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص تاثیر تحریم ها بر میزا
تومانی( در این بخش، بزرگترین اقدام را برای تامین نهاده ها و مواد اولیه تولید انجام داد و کنجاله  4200)ارز کافی به نرخ دولتی 

مین اعتبار شده و شرکت سویا، ذرت، دارو و واکسن و همچنین مواد اولیه نظیر جوجه اجداد به صورت کامل با ارز دولتی تا
 پشتیبانی امور دام هم ذخایر استراتژیک این فراورده ها را تامین کرده است

وی افزود: در بخش تامین به جز حدود ده درصد واردات گوشت قرمز که بخاطر شرایط اقلیمی کشور وارد کننده هستیم در سایر 
بطور مثال بیش از یک میلیون تن محصوالت لبنی در سال به کشورهای محصوالت نه تنها کمبودی نداریم بلکه مازاد نیز داریم و 

 .دیگر صادرات داریم

المللی شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین 1۸المللی دام، طیور و صنایع وابسته از امروز تا بنابراین گزارش، هفدهمین نمایشگاه بین
برپاست 1۸تا  1۰تهران از ساعت  . 

 لینک خبر 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6658296/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

76 http://awnrc.com/index.php 

ام و طیور  تولیدات د  

 باشگاه خبرنگاران جوان – 11/6/1397تاریخ :

 درصدی نرخ کنجاله سویا و ذرت در بازار ۸5میلیون دوز واکسن جوابگوی نیاز مرغداران نیست/ افزایش  2۰واردات 
اما  میلیون دوز واکسن نیاز دارند، 12۰یک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه واحدهای مرغ تخم گذار حداقل به واردات 

 .میلیون دوز واکسن وارد شده است 2۰امسال تنها 

 گروه صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی

، از ثبات نرخ تخم مرغ طی یک هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو تخم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .تومان است 51۰و دانه ای  3۰۰هزار و  15، شانه ای 6۰۰  هزار و 7مرغ درب مرغداری 

های متعدد در وجود واسطه  دار، کرایه حمل و نقل وغازهها را با احتساب سود موی نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی
 .هزار تومان اعالم کرد 1۸تا  17توزیع 

در   رغبینی قیمت تخم مهای تولید و نایابی شانه و کارتن، امکان پیشپور افزود: با توجه به عدم ثبات اقتصادی، افزایش هزینهنبی
 .بازار وجود ندارد

درصدی قیمت کارتن و شانه تخم مرغ در بازار بیان کرد: در دو ماه گذشته قیمت هر شانه  35۰ز افزایش این مقام مسئول با انتقاد ا
هزار تومان افزایش یافته است در حالیکه با نرخ های  3هزار به تومان و کارتن از یک 35۰تومان به  110تا  1۰۰تخم مرغ از 

 .ین کنندتوانند نیاز خود را تامموجود، مرغداران به سختی می

و یک  6۰۰هزار و  2ماه اخیر به ترتیب با نرخ های 6درصدی نسبت به  ۸5به گفته وی هر کیلو کنجاله سویا و ذرت با افزایش 
 .شودتومان به مرغداران توزیع می 35۰هزار و 

 از نظر میزان تولید گوشت مرغ و تخم مرغ وجود نداردکمبودی  بیشتر بخوانید:

رغم آنکه هنوز به فصل علی  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از ممنوعیت صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت:
مین دلیل تجار عراق صادرات دهد و به هشیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان نرسیدیم، اما بیماری، برخی مرغداران را آزار می

 .تخم مرغ ایرانی را ممنوع اعالم کردند

در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئوالن امکان کنترل بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در فصل سرما وجود دارد، بیان   وی
رندگان است، اما به میزان کافی واکسن وارد کشور کرد: با وجود آنکه واکسن تنها راه نجات مرغداری ها از بیماری آنفلوانزای حاد پ

 .نشده است

میلیون دوز واکسن را حداقل نیاز واحدهای مرغ تخم گذار اعالم کرد و گفت: این درحالی  12۰پور در پایان سخنان خود واردات نبی
رک ترخیص نشده است و با این وجود میلیون دوز آن از گم 1۰میلیون دوز واکسن وارد کشور شده که هنوز  2۰است که امسال تنها 

 .رو نخواهیم بودتوان این اطمینان خاطر را به مرغداران داد که امسال با بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در واحدها روبهنمی

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 ایران اکونا  – 13/6/1397تاریخ : 

 تومان رسید ۵۸۰۰بلند شد/قیمت جوجه یکروزه به  داد مرغداران
تومان رسیده است، گفت:  5۸۰۰رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه به 

 .مرغداران با مشکالت متعددی برای تولید مواجه شده اند

رف نشده و مسئوالن مربوطه اعالم می کنند مواد اولیه برای تولید اظهارداشت: مشکل کمبود شانه و کارتن هنوز برط ناصر نبی پور
 .ندارند

نامه نوشتیم اما تاثیری نداشته، مشکالت به قدری زیاد  :وی با اشاره به نامه تولیدکنندگان به وزیر صنعت برای حل این مشکل، گفت

 .شود اما بی پاسخ می ماندشده که روزانه هزاران نامه برای مسئوالن در زمینه های مختلف نوشته می 

تومان  75۰۰رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
 .می دهد است، افزود: شرایط به گونه ای پیش می رود که ما نمی دانیم نیم ساعت بعد چه اتفاقی رخ 

درصد نسبت به سال گذشته گران شده و کارتن و شانه  95نهاده های دامی در سالجاری گفت: ذرت و سویا  نبی پور با اشاره به گرانی
 .درصد افزایش قیمت داشته است 35۰نیز 

تومان  76۰تومان رسیده است. سال گذشته ذرت در شهریورماه  3۰۰۰تومان بوده االن قیمت آن به  1۰۰۰وی افزود: کارتن حداکثر 
 .تومان رسیده است 26۰۰تومان به  13۸۰تومان رسیده، نرخ کنجاله سویا نیز از  12۰۰بوده االن به 

نبی پور با بیان اینکه تولید مشکلی ندارد، افزود: با نوساناتی که وجود دارد نمی دانیم باید چکار کنیم؟ مگر می شود شرایط طوری 
نمی دانیم برای روز بعد نهاده های مورد نیاز تولید را پیدا می کنیم یا باشد که نتوانیم برای روز بعدمان برنامه ریزی کنیم؟ ما اصال 

 نه؟

 .هزارتومان رسیده با این شرایط چگونه می توان تولید کرد 21هزارتومان به  6وی اضافه کرد: قیمت مکمل از 

ه وزارت جهاد حدود دو ماه قبل تومان تعیین کرده این در حالی است ک 53۰۰نبی پور افزود: دولت قیمت تخم مرغ را سال گذشته 
 .تومان می رسد 73۰۰تا  72۰۰تومان اعالم کرده که با احتساب نرخ سود منطقی این عدد به  65۰۰حداقل قیمت تمام شده تولید را 

زه با روقیمت جوجه یک وی با تاکید بر اینکه مرغداران با مشکالت بسیار زیادی مواجه شده اند، تصریح کرد:طی سه چهار ماه اخیر، 
تومان و با  5۸۰۰تومان بوده امسال قیمت آن بدون بیمه  2۸۰۰تومان تا  25۰۰تومان و بدون بیمه  35۰۰تا  32۰۰بیمه پارسال بین 

 .تومان است 76۰۰تا  71۰۰بیمه 

 .هزارتومانی واردات ممکن نیست 12نبی پور با اشاره به مشکالت واردات در سال گذشته، گفت: با دالر حدود 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم  1۵تولید ساالنه 
شبکه  21، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 

میلیون تن مواد خوراکی در سال  75یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 
ای از تغذیه مردم را شکل می دهمیلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عم 15تولید و مصرف و بیش از 

 .دهد
هزار تن  7۰۰میلیون و  1۰امسال حدود  :وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه داد

 .هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰هزار تن گوشت مرغ،  35۰میلیون و  2شیرخام، 

اندازی شده : چند سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راهرضایی افزود

 .دهداست که همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می

شد،  ها متعادلماه گذشته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه کرد، سپس قیمت 3وی اضافه کرد: در حدود 

 .اما اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است

شود، میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال تولید می 3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 

 .رد بازار شده استمیلیون قطعه مرغ پرورش داده شده که اکنون وا 1۰۸گفت: ماه پیش حدود 

رضایی، واسطه گری را از علل نوسانات قیمت در بازار گوشت و مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت 

 .جهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه را مدیریت کنند

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰ید بر اینکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات نهاده ها وجود ندارد، گفت: اکنون بیش از وی با تاک

 .سویا در کشورمان فعال هستند

درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه شده است و  6۰درصد و کنجاله سویا حدود  3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 

 .هاده ها را نداشتیممحدودیت توزیع ن

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی سابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور 

 .شد

وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، در بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده 

برای مرغداری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ درشت زیاد است و مصرف آن از نظر پزشکی است که میزان بیشتری دان 

 .هم مورد تائید نیست

 لینک خبر
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 طیور  تولیدات دام و

 ایران اکونا  – 11/6/1397تاریخ : 

 میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم 1۵تولید ساالنه 
ها معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کمبودی از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهاده

 .نداردوجود 

شبکه یک سیما با اشاره به  21به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری 
 15میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید و مصرف و بیش از  75در این صنعت حدود  :بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود

 .ای از تغذیه مردم را شکل می دهدی تامین می شود که بخش عمدهمیلیون تن انواع مواد پروتئین

هزار تن شیرخام،  7۰۰میلیون و  1۰وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه داد: امسال حدود 
 .ولید می شودهزار تن گوشت قرمز ت ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰هزار تن گوشت مرغ،  35۰میلیون و  2

اندازی شده است رضایی افزود: چند سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راه
 .دهدکه همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می

ها متعادل شد، کرد، سپس قیمت ماه گذشته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه 3وی اضافه کرد: در حدود 
 .اما اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است

شود، گفت: میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال تولید می 3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 
 .ورش داده شده که اکنون وارد بازار شده استمیلیون قطعه مرغ پر 1۰۸ماه پیش حدود 

رضایی، واسطه گری را از علل نوسانات قیمت در بازار گوشت و مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت 
 .دا مدیریت کننجهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه ر

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات نهاده ها وجود ندارد، گفت: اکنون بیش از 
 .سویا در کشورمان فعال هستند

ده است و محدودیت درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه ش 6۰درصد و کنجاله سویا حدود  3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 
 .توزیع نهاده ها را نداشتیم

 .معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی سابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور شد

ست وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، در بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده ا
که میزان بیشتری دان برای مرغداری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ درشت زیاد است و مصرف آن از نظر پزشکی هم 

 .مورد تائید نیست

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

ایران اکونا  – 11/6/1397تاریخ :   

 چرا مرغ گران شد؟
ها کمبودی وجود معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهاده

 .ندارد

میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید  75مرتضی رضایی با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 

 .میلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عمده ای از تغزیه مردم را شکل می دهد 15و مصرف و بیش از 

هزار تن شیرخام،  7۰۰میلیون و  1۰بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه داد: امسال حدود  وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات
 .هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰هزار تن گوشت مرغ،  35۰میلیون و  2

جهاد کشاورزی راه اندازی شده است  رضایی افزود: چند سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت
 .که همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می دهد

ماه گذشته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه کرد سپس قیمت ها متعادل شد  3وی اضافه کرد: در حدود 
 .است اما اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی

میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال تولید می شود، گفت:  3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 
 .میلیون قطعه مرغ پرورش داده شده که اکنون وارد بازار شده است 1۰۸ماه پیش حدود 

مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت  رضایی، واسطه گری را از علل نوسانات قیمت در بازار گوشت و
 .جهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه را مدیریت کنند

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰ن بیش از وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات نهاده ها وجود ندارد، گفت: اکنو
 .سویا در کشورمان فعال هستند

درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه شده است و محدودیت  6۰درصد و کنجاله سویا حدود  3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 
 .توزیع نهاده ها را نداشتیم

 .ابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور شدمعاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی س

وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، در بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده است 
ر پزشکی هم که میزان بیشتری دان برای مرغداری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ درشت زیاد است و مصرف آن از نظ

 .مورد تائید نیست

  لینک خبر
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 چای
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۰/6/1397تاریخ :   

با شعار سال مغایرت داردهای دولتی در مناقصه خرید چای خارجی حضور دستگاه  

های دولتی در مناقصه خرید چای خارجی شرکت کردند که این امر با شعار سال یک مقام مسئول گفت: برخی دستگاه
 .مغایرت دارد

وگو با خبرنگارساز رئیس سازمان چای در گفتحبیب جهان رزیصنعت،تجارت و کشاو  ، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

اظهار کرد: براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، تمامی  خرید چای خارجی های دولتی در مناقصهانتقاد از حضور دستگاه
اند که چای داخلی خریداری کنندهای دولتی موظفدستگاه . 

ها مبنی برمصرف چای ایرانی و امتناع از خرید اقالم مشابه داخل، اما رغم ابالغیه رسمی به تمامی وزارتخانهگفته وی، علی به
ها از طریق سامانه الکترونیک در مناقصه خرید چای خارجی شرکت کردند که این امر خالف مقررات و شعار سال برخی دستگاه

 .است

کارخانه چای سازی مشغول به  155اند، بیان کرد: هزار چایکار ایرانی در زمینه تولید مشغول فعالیت 6۰ ساز با اشاره به اینکهجهان
تولید چای با کیفیت ایرانی است که برای حمایت از تولید داخل و رونق صنعت چای باید از خرید چای خارجی امتناع کنیم تا 

را در اسرع وقت به چایکاران پرداخت کنند های چای سازی بتوانند بهای چای تولیدی خودکارخانه . 

میلیون دالری چای از سریالنکا غیر ممکن است 2۵۰واردات  بیشتر بخوانید:  

ا امری ضروری دانستاین مقام مسئول در شرایط کنونی تحریم، حمایت از تولید داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور ر . 

وی از لغو ممنوعیت صادرات چای ایرانی خبر داد و گفت: براین اساس صادرات چای فله و بسته بندی داخل مشکلی ندارد و تنها 
تومان دریافت کردند، ممنوع است 42۰۰صادرات مجدد چای وارداتی که ارز  . 

ارت نامه لغو ممنوعیت صادرات چای ایرانی را به گمرگ ابالغ رئیس سازمان چای در پایان تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تج
 .کرده است اما هنوز این موضوع به گمرکات در مبادی خروجی کشور ابالغ نشده است

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6606843/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6651645/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

82 http://awnrc.com/index.php 

 حبوبات
 

باشگاه خبر نگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

 احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را باال برد
بسیاری از مسئوالن بر این باروند که نبود نظارت دستگاه های ذی ربط، رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن عامل 

افزایش قیمت حبوبات استاصلی  . 
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،با نوسانات شدید نرخ ارز طی یکی و دو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

اصلی سبد خانوار تحت تاثیر این موضوع افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از مسئوالن علت  ماه گذشته،قیمت برخی اقالم
 .آن را نبود نظارت دستگاه های ذی ربط و رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن مطرح می کنند

  
اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن با وجود آنکه خانوارها به وعده های دولت مبنی بر ثبات قیمت اقالم اساسی دلخوش بودند 

موضوع حلقه را هر روز بر افراد تنگ تر کرده است  دارد که این . 
  

 ۸،نخود 5۰۰هزار و  ۸تا  7،عدس 5۰۰هزار و  9تا  ۸آخرین بررسی از بازار حبوبات نشان می دهد که قیمت هر کیلو لوبیا قرمز 
هزارتومان  35تا  27هزارو لیموعمانی  14تا  13هزار، لوبیا چیتی  11تا  1۰ ،لوبیا سفید5۰۰هزار و  1۰تا  1۰هزار،لپه  9تا 

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزییکی از خریداران در گفت و گو با خبرنگار  ،می گوید: اصال معلوم نیست که در بازار چه خبر است.  

د به مغازه ها می روی،قیمت ها نسبت به دفعه قبل افزایش یافته است. کار به جایی رسیده که بسیاری از هر موقعی که برای خری
 .افراد اقدام به حذف بسیاری از اقالم از سبد خانوار خود کرده اند

 3۰، از افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی فراهانی یکی از بنکداران مواد غذایی در شرق تهران در گفت و گو با خبرنگار 

درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی ماه های اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز، قیمت تمامی اقالم اساسی از جمله 
گری تعطیل خواهد شد چرا که خریداری حبوبات در بازار افزایش یافته است .با ادامه روند نوسان نرخ ارز، مغازه ها یکی پس از دی

 .در بازار وجود ندارد
به گفته وی اکثر خریداران پس از رویت قیمت ها،سری تکان می دهند و از مغازه خارج می شوند بسیاری از افراد با باز کردن در  

مایحتاج خانوار خود را ندارندکیف خود و شمارش پول از گرانی قیمت ها گالیه مندند و می گویند که درآمد کافی برای خرید  . 
فراهانی تصریح کرد:اکثر قفسه های مغازه خالی است چرا که با وجود نوسان شدید قیمت ها امکان خرید مجدد وجود ندارد و در  

 .صورت خرید،مشتری وجود ندارد و بازار در رکود کامل به سر می برد
درصدی قیمت حبوبات صحت ندارد 4۰افزایش    

ر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگارمحمد آقاطاه از افزایش قیمت حبوبات  صنعت،تجارت و کشاورزی، 

درصد افزایش داشته است 2۰تا  1۰در بازار خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقالم  . 
 .وی افزود: با توجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است،موضوع احتکار صحت ندارد 

تومانی به واردات اقالم خوراکی مورد نیاز از جمله حبوبات،تنها شاهد نوسان جزئی  ۴2۰۰به گفته آقاطاهر با وجود اختصاص ارز 
بوده ایم  در این بخش . 

دالیل گرانی قیمت حبوبات داخلی، بیان کرد: نوسان نرخ دالر،افزایش ماشین آالت و ادوات این مقام مسئول با اشاره به 
کشاورزی،هزینه های کارگری و در نهایت قیمت تمام شده محصوالت تولیدی از علل گرانی قیمت حبوبات بشمار می روند. از اینرو 

 .کشاورز برای گذراندن معیشت خود چاره ای جز افزایش قیمت ندارد
محرم پیش بینی می شود که  گفت: با توجه به افزایش مصرف لپه و عدس در ایامرا پیش بینی کرد و  محرم وی قیمت حبوبات در ایام

 .قیمت آن دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد
حد مورد نیاز کاال وی ادامه داد:نگرانی خانوارها از آینده بازار موجب شده است تا آنها اقدام به خرید بیش از  و احتکار آن در خانه   

 .های خود کنند
درصدی  ۴۰رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبنی بر افزایش  

ایی برخی فروشگاه ها این اظهارات قیمت حبوبات را قبول دارید،تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و بنده نمی دانم که برچه مبن
 .را مطرح می کنند

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

83 http://awnrc.com/index.php 

 احتکار حبوبات جایگاهی ندارد

، با اشاره به اینکه رکود و صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و
فروشی حاکم است،اظهار کرد سکوت بر بازار عمده نوسان نرخ ارز و بررسی انبارها مواد غذایی تا حدی بر افزایش قیمت و  :

 .نارامی بازار دامن زده است
 .به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات،احتکار جایگاهی ندارد 

می یابد؛ طبیعی است که این موضوع بر سایر حسنی ادامه داد: در شرایطی که قیمت پراید یک شبه به طور چشمگیری افزایش 
 .کاالها نیز تاثیر خود را می گذارد

  
به گفته این مقام مسئول با توجه به کمبود تولید حبوبات داخل بخشی از عدس،نخود،لوبیا و ذرت مورد نیاز از طریق واردات تامین 

 .می شود
تنها راه حل کنترل بازار دانست و افزود: واردات اقالم مورد نیاز با دالر وی در پایان حذف ارز دولتی به واردات اقالم اساسی را 

 .آزاد و کاهش تعرفه تنها راه حل حذف رانت و سودجویی افراد،ایجاد رقابت سالم و درنهایت کنترل بازار است
 احتکار کنندگان، قیمت اقالم اساسی در بازار را تعیین می کنند 

صنعت،تجارت و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون 
در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وعده های دولت مبنی بر ثبات اقالم اساسی،کاالهای مورد نیاز خانوار افزایش   کشاورزی،

اساسی نظیر حبوبات تحت تاثیر شبکه داللی،واسطه گری و جو روانی حاکم بر بازار افزایش ر کرد: قیمت اقالمیافته است،اظها
 .چشمگیری داشته است

افرادی که نبض نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بازارهای سکه،طال،خانه ،خودرو و... موجب شد تا واسطه ها و :وی افزود 

اقالم در بازار را تعیین کنند با سو استفاده از قدرت خود قیمتبازار را در دست گرفته اند، . 
محصوالت ناشی از کمبود نظارت و تومانی به واردات اقالم خوراکی، قیمت ۴2۰۰اپی زاده ادامه داد: علی رغم اختصاص ارز  

 .بازرسی و ضعف دستگاه های دولتی با نوساناتی در بازار روبروست
وثر در گرانی حبوبات بیان کرد: در شرایطی که بخشی از محصول دست احتکارکنندگان و دالالنی است وی با اشاره به عوامل م 

که تعیین کننده قیمت در بازار هستند،بدیهی است که این موضوع خود به خود عرضه را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب می شود 
خوش تغییر و تحوالتی قرار گیردکه قیمت آن بخش از محصوالتی که در داخل تولید می شود،دست . 

وی تورم حاکم بر بازار و افزایش هزینه های کارگری،ماشین آالت ،سربار و قیمت تمام شده تولید را از دیگر عوامل موثر بر  

 .گرانی حبوبات اعالم کرد
گفت اساسی خانوار اعالم کرد وپاپی زاده وجود واسطه ها و دالالن را علت اصلی افزایش قیمت اقالم احتکار اقالم اساسی نظیر  :

 .برنج،حبوبات و ... به میزان زیاد در انبارها،کاهش عرضه و درنهایت افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را به همراه دارد
وی با تاکید بر این موضوع که احتکار اقالم خوراکی همچون حبوبات و برنج و روغن خانوار از سوی دالالن موضوعی غیر قابل  

همچنان بیماری   انکار است،بیان کرد: هر از گاهی بازرسان تعزیرات انبارهای بزرگی را کشف می کنند که این امر نشان می دهد
 .بر بازار حاکم است.دستگاه های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند

تحقق وعده های خود مبنی آیا دولت برنامه ای برای کنترل قیمت اقالم اساسی وکمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که عضو 

بر ثبات بازار دارد،اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار باید هزینه تمام شده تولید داخل را مشخص کند و بر مبنای آن قیمت گذاری 
 .کند

  
بازار عمده فروش،خرده فروش و مصرف کننده و همچنین نظارت به گفته پاپی زاده، دولت با مشخص کردن قیمت اقالم اساسی در 

 .بر بازار می تواند از تخلف و سودجویی افراد مبنی بر گرانی جلوگیری کند
تومانی به  ۴2۰۰وی افزود: اگرچه بخشی از اقالم خوراکی مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود،اما به سبب اختصاص ارز  

عنایی نداردواردات،افزایش قیمت م . 
پاپی زاده در پایان کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط را ریشه تمامی مشکالت کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی به سبب عدم 

نظارت مسئوالن ،دالالن و سودجویان اقدام به احتکار می کنند تا بتوانند با تعیین قیمت محصول و گران فروشی بیشترین سود را عاید 
که این موضوع می طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزایش دهد خود کنند . 

 لینک خبر 
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 خرما

 
 خبرگزاری فارس  – 14/6/1397تاریخ : 

 آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود خرید تضمینی خرما را غیر منطقی دانست و گفت: ما خرید توافقی این 
را در دستور کار داریم. وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله موافقت کرده و دستورالعمل های آن نیز نوشته شده و قرار است محصول 

 .طی دو روز آینده به امضای وزیر برسد

ای مرکز خرید راه اندازی شده و بعد از امض ۵شیرزاد با اشاره به اجرای این طرح در شهرهای خرمشهر و آبادان، اظهارکرد: 
هزار تن خرما خریداری شود و با این خرید، قیمت محصول تا  7تا  6وزیر، خرید این محصول آغاز می شود. پیش بینی می شود 

درصد کمتر از  3۰نیز  3درصد کمتر از این میزان و درجه  1۵میزان  2تومان افزایش می یابد و قیمت خرمای درجه  29۰۰حدود 
 .آن است

ما سال  :ان خود با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اقدام این سازمان در زمینه خرید زعفران گفتوی در بخش دیگری از سخن

تن آن در بورس با عالی ترین شیوه و کامالً شفاف با ارائه ضمانتنامه های بانکی به  ۴2تن زعفران خرید کردیم که  6۸.۵گذشته 
 .فروش رفته است

هزار تومان رسیده است،  3۰میلیون و  ۸تا  1۵میلیون و  ۸یورو معادل  6۰۵ران هم اکنون به شیرزاد با اشاره به اینکه قیمت زعف
 .گفت: هرچه قیمت زعفران به بهای منطقی آن نزدیکتر شود به نفع تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتربرخوردار زندگی می کنند

زعفران در جای خود محترم است اما آنها باید بدانند که عصر معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظر اعضای شورای ملی 
بازار باید شفاف باشد و مکانیسم های بورس سبب بهبود و تقویت  .مزیت های نسبی به پایان رسیده و عصر مزیت های رقابتی است

د و تجار سنتی باید این امر را بازار زعفران می شود. این اقدام باعث تعادل بازار و فراهم سازی بستری برای برندسازی می شو
 .بپذیرند و خود را مدرن کنند

 

تن برسد و با این وضعیت قیمت ها دچار نوسان شدید می شود و حضور  ۴۰۰شیرزاد پیش بینی کرد: سال آینده تولید زعفران به 
باشد، تولیدکننده و صادر کننده دچار تعاون روستایی در بازار این نوسانات را کنترل می کند. ضمن اینکه اگر نوسان وجود داشته 

 .مشکل خواهد شد

 .خواهیم کرد وی این را هم گفت که ما در ورود بعدی خود به بازار از نظرات انجمن های تخصصی و شورای ملی زعفران استفاده

 لینک خبر
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 خبرگزاری فارس  – 14/6/1397تاریخ : 

 آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده

 معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود خرید تضمینی خرما را غیر منطقی دانست و گفت: ما خرید توافقی این
محصول را در دستور کار داریم. وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله موافقت کرده و دستورالعمل های آن نیز نوشته شده و قرار است 

 .طی دو روز آینده به امضای وزیر برسد

از امضای  مرکز خرید راه اندازی شده و بعد ۵شیرزاد با اشاره به اجرای این طرح در شهرهای خرمشهر و آبادان، اظهارکرد: 
هزار تن خرما خریداری شود و با این خرید، قیمت محصول تا  7تا  6وزیر، خرید این محصول آغاز می شود. پیش بینی می شود 

درصد کمتر از  3۰نیز  3درصد کمتر از این میزان و درجه  1۵میزان  2تومان افزایش می یابد و قیمت خرمای درجه  29۰۰حدود 
 .آن است

ما سال  :از سخنان خود با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اقدام این سازمان در زمینه خرید زعفران گفت وی در بخش دیگری

تن آن در بورس با عالی ترین شیوه و کامالً شفاف با ارائه ضمانتنامه های بانکی به  ۴2تن زعفران خرید کردیم که  6۸.۵گذشته 
 .فروش رفته است

هزار تومان رسیده است،  3۰میلیون و  ۸تا  1۵میلیون و  ۸یورو معادل  6۰۵یمت زعفران هم اکنون به شیرزاد با اشاره به اینکه ق
 .گفت: هرچه قیمت زعفران به بهای منطقی آن نزدیکتر شود به نفع تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتربرخوردار زندگی می کنند

ی ملی زعفران در جای خود محترم است اما آنها باید بدانند که عصر معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظر اعضای شورا
بازار باید شفاف باشد و مکانیسم های بورس سبب بهبود و تقویت  .مزیت های نسبی به پایان رسیده و عصر مزیت های رقابتی است

می شود و تجار سنتی باید این امر را  بازار زعفران می شود. این اقدام باعث تعادل بازار و فراهم سازی بستری برای برندسازی
 .بپذیرند و خود را مدرن کنند

 

تن برسد و با این وضعیت قیمت ها دچار نوسان شدید می شود و حضور  ۴۰۰شیرزاد پیش بینی کرد: سال آینده تولید زعفران به 
داشته باشد، تولیدکننده و صادر کننده دچار تعاون روستایی در بازار این نوسانات را کنترل می کند. ضمن اینکه اگر نوسان وجود 

 .مشکل خواهد شد

 .خواهیم کرد وی این را هم گفت که ما در ورود بعدی خود به بازار از نظرات انجمن های تخصصی و شورای ملی زعفران استفاده

 لینک خبر
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۰/6/1397تاریخ :   

های دولتی در مناقصه خرید چای خارجی با شعار سال مغایرت داردحضور دستگاه  

شرکت کردند که این امر با شعار سال های دولتی در مناقصه خرید چای خارجی یک مقام مسئول گفت: برخی دستگاه
 .مغایرت دارد

وگو با خبرنگارساز رئیس سازمان چای در گفتحبیب جهان ، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی 

اظهار کرد: براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، تمامی  خرید چای خارجی های دولتی در مناقصهانتقاد از حضور دستگاه
اند که چای داخلی خریداری کنندهای دولتی موظفدستگاه . 

ید اقالم مشابه داخل، اما ها مبنی برمصرف چای ایرانی و امتناع از خررغم ابالغیه رسمی به تمامی وزارتخانهبه گفته وی، علی
ها از طریق سامانه الکترونیک در مناقصه خرید چای خارجی شرکت کردند که این امر خالف مقررات و شعار سال برخی دستگاه

 .است

ول به کارخانه چای سازی مشغ 155اند، بیان کرد: هزار چایکار ایرانی در زمینه تولید مشغول فعالیت 6۰ساز با اشاره به اینکه جهان
تولید چای با کیفیت ایرانی است که برای حمایت از تولید داخل و رونق صنعت چای باید از خرید چای خارجی امتناع کنیم تا 

های چای سازی بتوانند بهای چای تولیدی خود را در اسرع وقت به چایکاران پرداخت کنندکارخانه . 

میلیون دالری چای از سریالنکا غیر ممکن است 2۵۰واردات  بیشتر بخوانید:  

 .این مقام مسئول در شرایط کنونی تحریم، حمایت از تولید داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور را امری ضروری دانست

ای فله و بسته بندی داخل مشکلی ندارد و تنها وی از لغو ممنوعیت صادرات چای ایرانی خبر داد و گفت: براین اساس صادرات چ
تومان دریافت کردند، ممنوع است 42۰۰صادرات مجدد چای وارداتی که ارز  . 

رئیس سازمان چای در پایان تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه لغو ممنوعیت صادرات چای ایرانی را به گمرگ ابالغ 
کات در مبادی خروجی کشور ابالغ نشده استکرده است اما هنوز این موضوع به گمر . 

 لینک خبر
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 ایران اکونا  – 1۰/6/1397تاریخ : 

 برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیستتومان  2۰۰۰اعالم قیمت کمتر از 
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه طبق قانون باید تا آخر شهریور قیمت گندم اعالم شود، گفت: 

 .اعالم قیمت کمتر از دوهزار تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست

گندم تحویل دادند وجه خود را دریافت کردند، ابراز داشت:  97 -96ه سال درصد افرادی ک۵۰ضمن بیان اینکه  محمدحسین خنکال
روز در پرداخت این وجه 9۰روزه مابقی وجه پرداخت شود اما اکنون دولت  1۵الی  1۰مقررشده بود بعد از تحویل گندم با تاخیر 

 .ها تعیین تکلیف شودعقب است لذا کشاورزان انتظار دارند این پرداخت

تری کنندگان بیشبرای افزایش قیمت گندم سخنگوی دولت اعالم کرد با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم بوده و مصرفوی افزود: 
ها برای عدم افزایش گران نشدن انرژی در بخش کشاورزی بود در صورتی که دارد لذا قیمت گندم را امسال افزایش ندهیم و بهانه آن

 .ی را شاهد هستیمدرصد رشد قیمت انرژ 3۰الی  2۰بین 

 دولت منافع کشاورز را تامین کند

افزوده های آب کشاورزی دو پارامتر عوارض و مالیات بر ارزشرئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه برای چاه
و  96کنیم اما عوارضی که از سال میدرصد اضافه شده است، ابراز داشت: مصرف برق ما را گران نکردند و ما نیز آن را تایید  9

 .هزار تومان است ۴۵۰تا  3۰۰بر گرده ما کشاورزان سوار شده بین   97

نیم، تر پرداخت کشد اما اکنون باید رقمی اضافهمیلیون تومان تمام میخنکال در ادامه تصریح کرد: هزینه برق چاه کشاورزی حدود یک
انون تا آخر شهریور و اول مهرماه قیمت محصوالت استراتژیک از جمله گندم، جو، چغندر، انتظارمان این است که دولت باید طبق ق

 .کلزا و ذرت را اعالم کند

ماهه نرخ محصوالت استراتژیک را اعالم نکند تا کشاورز بداند رود همانند سال پیش با تاخیر هشتوی افزود: از دولت انتظار می
کند لذا با همه این تفاسیر کشاورزان انتظار دارند با توجه به عدم رشد قیمت گندم دولت این منافع او کجاست و چه محصولی را کشت 

درصد افزایش دهد لذا ما کشاورزان راضی به این نیستیم که کمتر از دو هزار تومان قیمت گندم را  ۴۰الی  3۰محصول را حداقل 
 لزوم تقویت کشاورزان گندم کار.اعالم کنند

ها نباید به واردات ارزان قیمت کاالی استراتژیک نظیر گندم باشد، توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه نگاهرئیس بنیاد 
اگر در شرایط و تحوالت سیاسی از نظر گندم دچار تحریم شویم فاجعه بزرگی در کشور رخ خواهد داد لذا رویکرد باید  :ابراز داشت

 .وت غالب مردم ومالک نان است و باید کشاورزان این حوزه تقویت شوندبه این سو باشد که گندم ق

درصدی گندم خصوصا در شاهرود بودیم،  2۰الی  1۰خنکال ضمن بیان اینکه با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آب شاهد رشد تولید 
مستقیم  ه بخش کالپوش میامی است که متاسفانهتصریح کرد: در استان سمنان بهترین گندم از نظر پروتئین و کیفیت پخت نان متعلق ب

 .خواهیم گندم خوب منطقه در همین شاهرود و میامی به مصرف برسدشود و میبه خارج از شهرستان ارسال می

وی افزود: االن یکی از مشکالت حوزه کشاورزی کود اوره است در دولت قبلی صنایع از جمله پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار 
باید  و صرفد لذا در ارتباط با تامین کود اوره در کشور هیچ مشکلی نداریم گیرند که برای ما نمیها یقه دولت را میروز همانشد و ام

 پذیر نباشد؟روز دسترسی به محصول امکان ۴۰پرسید کشوری که پتروشیمی و کود اوره برای صادرات دارد چرا حدود 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ : 

شودخرید توافقی خرما به زودی آغاز می  
منظور حمایت از  شیرزاد گفت: خرید توافقی خرما به زودی در استان خوزستان توسط سازمان تعاون روستایی به

 .نخلداران آغاز خواهد شد

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد مدیرعامل  به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 
ن تعاون روستایی در بازار شیر فعالً توجیهی نداشته و اساسا ورود گری سازماسازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد: مداخله

 سازمان تعاون روستایی به بازار محصوالت کشاورزی، مداخله ای هدفمند به منظور ایجاد تعادل در قیمت هاست.

دام و طیور محسوس و ها و خوراک وی افزود: نقش حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در طول سه ماهه گذشته در زمینه تامین نهاده
 چشمگیر بوده است.

 تشکیل تعاونی های تولید در ایران یک حقیقت تاریخی است بیشتر بخوانید:

دی ته خرید توافقی این محصول به زوشیزاد با اشاره به اینکه خرید تضمینی خرما در شرایط فعلی منطقی نبوده است، بیان کرد: الب
 توسط تعاون روستایی به خصوص در جهت کمک و حمایت از نخلداران خوزستان صورت خواهد گرفت.

مرکز خرید خرما با همکاری منطقه ازاد اروند، اتحادیه تعاون روستایی و اتحادیه تعاونی تولید ان  ۵در این راستا در استان خوزستان 
ید خرمای نخلداران خوزستانی مهیا و اماده سازی شده و دستورالعمل اجرایی ان توسط سازمان مرکزی تدوین استان به منظور خر

 گردیده است.

  لینک خبر
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 خشکسالی

 
 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 تن فرسایش خاک در کشور  9میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای افزایش آبخیزداری/ کاهش  2۰۰اختصاص 
پوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدری

گذرد و باید به د خشکسالی در کشور میسال از رون 17های آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: به آخرین وضعیت حوزه
میلیارد مترمکعب میزان آب داریم که بخشی از این  41۰های توپوگرافی نزوالت جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشه

 .گیردشود و در اختیار ما قرار نمیآب تبخیر می
این رقم برای آبخیزداری مصوب  :ه کرد و گفتاشار 97میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی در سال  2۰۰وی به اختصاص 

تتاح ها افایم که از ابتدای شهریور تا پایان آذر ماه این پروژههایی را برای بهبود وضعیت آبخیزداری کشور مصوب کردهشده و پروژه

  .شودمی

دشت  37۰ی آبخیزداری بالغ بر هاها و مراتع کشور به این نکته اشاره کرد که در سطح حوزهمعاون آبخیزداری سازمان جنگل

ها برنامه عملیاتی داشته باشیم و به دنبال این هستیم با کارکردهای دشت بحرانی داریم که باید برای تعریف سفره 3۸7ممنوعه و 

  .کشاورزی را بتوانیم امتیاز بخشیم از عملیاتی و موثر، بخشی

تن در هکتار  9های آبخیزداری که در کشور انجام شده میزان فرسایش خاک پوری به این نکته اشاره کرد: که با توجه به کارحیدری

 .کیلو در هکتار افزایش داشته است 12۰تن کاهش داشته و برداشت علوفه  5کاهش یافته و میزان واردات رسوب به سدها نیز 

 ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: یکی ازپوری با بیان اینکه در پنج سال اخیر تاکنون هزار رکورد سیل در سراسر کشور به حیدری

شود، مضاف بر آنکه باید به کنترل فرسایش ها میآبکارکردهای آبخیزداری کاهش انرژی جنبشی است که سبب جاری شدن روان

  .توجه داشته باشیم و نرخ فرسایش را کاهش دهیم

سطح تبخیر عنوان کرد و افزود: با این کار شرایط وی توسعه پوشش گیاهی را بخشی از کارهای عملیات آبخیزداری برای کاهش 

 .شودآب توسط خاک بیشتر فراهم می جذب

میلیون  7.2میلیون هکتار مراتع کشور تنها  84.7ها هم اکنون از مجموع به گفته معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان سازمان جنگل

 25تراکم است، یعنی پوشش گیاهی کمتر از میلیون هکتار کم 56.2متراکم و میلیون هکتار نیمه 22.5هکتار آن متراکم است و 

 .درصد دارد

میلیون هکتار  11هایی که باید فعالیت آبخیرداری انجام شود، میلیون هکتار طرح 125وی همچنین اظهار داشت: از مجموع 

 نیز در دست اجرا داریم، اما برای اجرای اینمیلیون هکتار دیگر  7مطالعات تفصیلی انجام شده و کار اجرایی آن به پایان رسیده و 

  .بودجه نیاز داریم که باید تأمین شود ها در هر هکتار به یک میلیون تومانطرح

های گذشته در ها اشاره کرد و گفت: در سالداشت آب در زمینپوری همچنین به اجرای عملیات سدهای زیرزمینی برای نگهحیدری

های بحرانی و ایم تا عملیات آبخیزداری را انجام دهیم و برای بهبود وضعیت دشتساختمان سعی کردهباالدست سدهای در دست 

ایم بازنگری در توزیع اعتبار به ویژه در داری انجام شده است، مضاف بر آنکه سعی کردهطرح آبخیزداری و آبخوان 11ممنوعه نیز 

 .های آبخیزداری را تعریف کنیمشهرستان توانستیم پروژه 32۰حوزه و  627در  97های بحرانی داشته باشیم و برای سال دشت

های های بحرانی خوزستان و اهواز، گفت: وضعیت هشت منطقه بحرانی در این استان به دلیل برداشتوی همچنین در مورد دشت

های زیرزمینی استفاده ندازه از سفرههای قبل رعایت نشده و بیش از اهای این استان است که در سالرویه در باالدست تاالببی

 .ایم که نتیجه آن خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی استکرده

  لینک خبر
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 خشکسالی 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۵/6/1397تاریخ : 

درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است 25کاهش   
یک مقام مسئول گفت: با توجه به خشکسالی شدید در قطب های اصلی تولید،پیش بینی می شود که امسال تولید ماهیان گرم 

درصد کاهش یابد 25تا  2۰آبی در مقایسه با سال قبل  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی ه مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگارحسن آقازاد گروه اقتصادی باشگاه  

ا توجه به خشکسالی شدید در دو استان گیالن و خوزستان به درصدی تولید خبر داد و گفت: ب 25تا  2۰، از کاهش خبرنگاران جوان
درصدی نسبت به مدت مشابه  25تا  2۰عنوان قطب های اصلی تولید کننده ماهیان گرم آبی،پیش بینی می شود که امسال تولید با افت 

 .سال قبل در مزارع روبرو شود

در استان خوزستان،اکثر مزارع آبگیری نکردند که درنهایت این وی افزود: بنابر اعالم وزارت نیرو مبنی برعدم آبگیری مزارع 
درصدی تولید در این استان را به همراه خواهد داشت 3۰موضوع کاهش  . 

به گفته آقازاده خشکسالی های شدید در استان های خوزستان،گیالن و مازندران تلفاتی را به همراه داشت که بعد از فصل برداشت 
خواهد شدمیزان دقیق آن اعالم  . 

هزار تن اعالم کرد و افزود: البته امسال پیش بینی می شود که  22۰این مقام مسئول مجموع تولید ماهیان گرم آبی در سال گذشته را 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار روبرو شود 25تا  2۰تولید با افت  . 

مزارع پرورش ماهی گرم آبی در خوزستان در ورطه نابودی شتر بخوانید:بی  

وی با انتقاد از افزایش قیمت نهاده های تولید بیان کرد: امسال قیمت برخی نهاده های تولید همچون کود و خدمات افزایش چشمگیری 
محاسبه کرد در بازار داشت که در پایان فصل برداشت باید تاثیر آن در کاهش میزان تولید را . 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی از رونق بازار ماهیان گرم آبی خبر داد و گفت: بازار ماهیان گرم آبی در مقایسه با ابتدای سال 
 . ناشی از بحران نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از رونق نسبی برخودار است

ماهیان گرم آبی به بازارهای هدف صادر شد،افزود: امسال پیش بینی می هزار تن  1۰با اشاره به اینکه سال گذشته حدود   آقازاده
 .شود که همین میزان، ماهی به بازارهای هدف صادر شود

شود درصد ماهیان گرم آبی به عراق،حاشیه خلیج فارس،آذربایجان و ارمنستان صادر می 7۰به گفته وی در پایان همه ساله  . 

 لینک خبر 
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 خشکسالی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ :   

 بالتکلیفی الیحه الگوی کشت بر کاهش منابع آبی دامن زد
با توجه به کاهش بارندگی، تغییر اقلیم و خشکسالی به نظر می رسد که اجرای الگوی کشت در مناطق مختلف می تواند 

باشدکلید حل چالش های کشاورزی  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ، طی یک دهه اخیر که کاهش بارندگی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دستخوش تغییر و تحوالتی قرار داده است،به نظر می رسد که اجرای الگوی کشت در و خشکسالی ، منابع آبی کشور را   تغییر اقلیم
 .مناطق مختلف می تواند کلید حل چالش های کشاورزی باشد

با وجود آنکه عدم اجرای الگوی کشت طی سال های اخیر تبعات منفی متعددی نظیر کاهش و مازاد تولید و نوسانات قیمت در بازار 
ه است، انتظار می رود که مسئوالن و دولتمردان توجه جدی به این موضوع داشته باشند تا همه ساله شاهد نوسان را به همراه داشت

 .قیمت محصوالت کشاورزی در بازار نباشیم

البته ناگفته نماند که کارشناسان انتقادات متعددی بر وزارت جهاد کشاورزی ناشی از عدم اجرای الگوی کشت و نابسامانی بازار  

 .محصوالت کشاورزی دارند و معتقدند که توجه به این قانون می تواند مرهمی بر درد منابع آبی کشور باشد

، با انتقاد از تاخیر صنعت،تجارت و کشاورزیچندی پیش محمد رضا اسکندری وزیر اسبق کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  

والنی مدت در تصویب الگوی کشت محصوالت کشاورزی اظهار کردط تا کنون در دولت مانده و  ۸۸الیحه الگوی کشت از سال  :

به مجلس راه نیافته است در حالیکه باید الگوی کشت قانون شود و در مناطق مختلف براساس استعداد یابی کشت های مختلف سیستم 
 .آبیاری قطره ای اجرا شود

مسئوالن باید پاسخگو باشند که چرا بعد از گذشت این همه سال،این الیحه بی سرانجام مانده است به گفته وی . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین موانع و چالش های پیش روی اجرای قانون الگوی کشت و تبعات بالتکلیفی 
 :این الیحه با خبر شویم

صنعت،تجارت و کشاورزیرزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگارعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاو ،درباره  
تاثیر اجرای قانون الگوی کشت بر بحران منابع آبی اظهار کرد: براساس آمایش سرزمین و مشخص شدن منابع آبی در نقاط مختلف 

و اجرا شود باید الگوی کشت طراحی . 

وی افزود: در هر نقطه از کشور با مشخص شدن منابع آبی در دسترس می توان برای کشت محصوالت کشاورزی برنامه ریزی 
 .کرد

پاپی زاده با اشاره به اینکه در اجرای الگوی کشت خال قانونی نداریم، بیان کرد:براساس قانون افزایش بهره وری و برنامه پنجم و 
ان اجرای الگوی کشت در استان های مختلف تولید وجود دارد واظهار نظر افراد مبنی بر نبود قانون اجرای الگوی ششم توسعه امک

 .کشت صحت ندارد

این مقام مسئول با بیان اینکه در اجرای قانون الگوی کشت با چالش هایی روبرو هستیم، افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل 
اجرای قانون الگوی کشت در یک سردرگمی به سر می بردنداشتن برنامه و تمایل به  . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

93 http://awnrc.com/index.php 

وی اجرای الگوی کشت را تنها راه نجات کشور از خشکسالی اعالم کرد و افزود: پس از بررسی منابع آبی در استان های مختلف، 
طح زیر مناطق کم آب، کاهش س  مشخص کردن نوع کشت محصول در مناطق مختلف یک ضرورت به شمار می رود چرا که در

 .کشت و افزایش راندمان راهکار مقابله با خشکسالی است

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون الگوی کشت و مدیریت توسط وزارت جهاد کشاورزی موجب می 
محصول و زیان تولید  شود که نسبت عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی و فصول سال از بین رود که این امر در نوسان قیمت

کننده ومصرف کننده تاثیر بسزایی دارد که انتظار می رود هر چه سریع تر قانون الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا 
 .شود

  خبری از ابالغیه دستورالعمل قانون الگوی کشت نیست 

گفت: اگرچه الگوی کشت در ایران  صنعت،تجارت و کشاورزی، عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

 .از قفسه های کتابخانه نوشته شده است، اما به هیچ وجه به صورت دستور العمل ابالغ نشده است

د داشتبه گفته وی با اجرای الگوی کشت، تولید محصوالت آب بر نیاز کمتری به آب خواهن . 

بیابانی ادامه داد: با وجود آنکه برخی کارشناسان ادعا می کنند که بیشترین آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و 
کشاورزان از بین برنده آب هستند؛بنابراین باید دولت هایی که تا کنون روی کار آمدند و اقدامی برای اجرای قانون الگوی کشت 

این موضوع باشند چرا که آب متعلق به همه نسل های آینده استنکردند،پاسخگوی  . 

استان کشور با بحران منابع آبی روبرو هستند، بیان کرد: با توجه به آنکه اجرای قانون الگوی کشت  2۰وی با اشاره به اینکه بیش از 
ر می رود این قانون هر چه سریع تر می تواند کشاورزان را از سردرگمی نوع کشت در مزارع خود مشخص کند،بنابراین انتظا

 .توسط مسئوالن ذی ربط اجرا شود

قائم مقام خانه کشاورز در پایان با بیان اینکه کشت برنج تنها در استان های شمالی باید صورت گیرد، تصریح کرد: البته به صورت 
معرفی کشت های جایگزین می توان کشاورزان را به دستوری نمی توان کشت برنج در سایر استان ها را ممنوع اعالم کرد وتنها با 

 .این سمت و سو سوق داد تا از آنها از کشت محصوالت آب بردر مناطقب کم آب امتناع کنند

 اجرای الگوی کشت از رهاسازی دسترنج کشاورزان بر سر مزرعه جلوگیری می کند

صنعت،تجارت و کشاورزیرمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگا ،با اشاره به اینکه  
الگوی کشت ارتباط مستقیمی با امنیت ملی کشور دارد،اظهار کند: با اجرای الگوی کشت مناسب در کشور می توان از کشت   اجرای

در یک سال زراعی و رهاسازی دسترنج کشاورزان بر سر مزرعه محصوالت کم آب بر بهره برد و همواره از ازدیاد محصول 
 .جلوگیری کرد

در بازار   به گفته وی در برخی سال های زراعی،مازاد تولید برخی محصوالت کشاورزی به قدری باالست که به سبب افت قیمت
 .جوابگوی هزینه برداشت و دسترنج کشاورزان نیز نیست

نماینده جامعه کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی گفته ایم که اجرای الگوی کشت از طریق دولت  اسدی ادامه داد: بارها به عنوان
امکان پذیر نیست و تنها با همکاری تشکل های بخش کشاورزی می توان این کار را انجام داد و تنها بخش دولتی باید تمهیداتی به کار 

ا کنندگیرد تا کشاورزان نسبت به اجرای الگوی کشت تمایل پید . 

وی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت به صورت دستوری امکان پذیر نیست، بیان کرد: اگرچه برخی مدیران استان ها به 
ابالغ کردند،اما هیچ گاه در اجرای آن موفق نشدند  استان  و به کشاورزان  صورت خودجوش،الگوی کشت مناسبی را طراحی  . 
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ر ادامه افزود: در سال زراعی پیش رو در صورت پذیرفتن وزارت جهاد کشاورزی این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز د
با همکاری تشکل ها الگوی کشت را به صورت موفق در تمامی استان ها اجرا کنیم  آمادگی وجود دارد که . 

شاورزی را بدون نیاز به به گفته اسدی در سال زراعی پیش رو این آمادگی وجود دارد که الگوی کشت پیشنهادی وزارت جهاد ک
 .قانون جدید به طور صد در صد موفقیت آمیز عملیاتی کنیم

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید به اراده وزیر جهاد کشاورزی بستگی دارد،تصریح کرد: 
ت و فشار مجلس بوده است،بنده احساس می کنم که تمام با توجه به آنکه در دو سال اخیر، وزیر جهاد کشاورزی مورد تهدید دول

با این وجود   انرژی و توان وزارتخانه صرف نگه داشتن آقای حجتی در پست وزارت و جلوگیری از استیضاح های جدید شده است

 .باید اذعان کرد که وزارتخانه از رسالت اصلی خود خارج شده است

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
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 روغن
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 زعفران
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

جلوگیری کردخرید توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار   
تن زعفران و عرضه به بورس کاال از کاهش قیمت زعفران توسط 67طهماسبی گفت:سازمان تعاون روستایی با خرید 

 .دالالن جلوگیری کرد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

، درباره تاثیر کاهش خرید توافقی زعفران بر جلوگیری از روند نزولی قیمت در بازار اظهار کرد: اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ت جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است به گونه ای اگر نرخ فروش جوابگوی قیمت تمام ماموریت اصلی وزار

 .شده و سود باغدار نبود، با خرید توافقی محصول از تنش بازار جلوگیری کند

هر کیلو زعفران از  قیمت خرید  وی افزود: سال گذشته با وجود ثبات نرخ زعفران در بازارهای جهانی،دالالن به طور متوسط
هزار تومان کاهش دادند که این امر با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شد 6۰۰کشاورزان را به سبب کسب سود بیشتر  . 

درصد زعفران تولیدی صادراتی است،بیان کرد ۸۰طهماسبی با اشاره به اینکه  در شرایطی که اکثر محصول تولیدی به بازارهای  :

ابراین منطقی نیست که خریداران بدون هیچ دلیلی قیمت زعفران از کشاورزان را کاهش دهندجهانی صادر می شود؛بن . 

شودایران مرجع تعیین قیمت جهانی زعفران می بیشتر بخوانید:  

س از معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید توافقی را یک راه برای حمایت از کشاورزان دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی پ
خرید توافقی محصول به منظور شفاف سازی قیمت، اقدام به عرضه محصول در بورس کاال می کند که این امر رضایتمندی مصرف 

 .کننده و تولیدکننده را در بر دارد

به به گفته وی اگر وزارت جهاد کشاورزی فریاد رس کشاورزان نباشد،دالالن به سبب کسب سودهای بیشتر قیمت خرید محصول را 
 .طور مداوم کاهش می دهند

معاون امور باغبانی در پایان تصریح کرد: علی رغم نوسان نرخ ارز، دالالن قیمت خرید زعفران از کشاورزان را کاهش دادند که 
تن زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد 67به همین خاطر سازمان تعاون روستایی با خرید  . 
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 زعفران 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۵/6/1397تاریخ :   

سال درصدی صادرات زعفران در چهارماهه نخست 1۸رکود سنگینی بر بازار طالی سرخ ایرانی حاکم است/ رشد   
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و معیشت خانوار، رکود سنگینی بر بازار زعفران 

 .حاکم است

وگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

و  2۰۰میلیون و  4، از ثبات نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران خبرنگاران جوان
هزار تومان است 5۰۰میلیون و  ۸حداکثر  . 

و معیشت خانوار، رکود سنگینی بر بازار زعفران حاکم است به گفته وی، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد . 

درصدی صادرات زعفران خبر داد و افزود 1۸میری از رشد  کیلو زعفران به ارزش  561تن و  51در چهارماهه نخست سال  :

میلیون و  73بالغ بر  درصد رشد  1۸ل قبل هزار دالر به بازارهای هدف صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سا 300

 .داشته است

بینی بازار طالی سرخ ایرانی در روزهای آتی وجود ندارد، بیان کرد: نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه امکان پیش
در بازار وجود ندارد  بینی قیمتثباتی اقتصاد و نوسان نرخ ارز، امکان پیشبی  با توجه به . 

برابر شد 2احتکار به زعفران رسید/ قیمت طالی سرخ توسط دالالن  بیشتر بخوانید: ! 

شود که طبق روال همه نی میبیوی ادامه داد: با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداشت زعفران زمانی باقی نمانده است؛ بنابراین پیش
 .ساله صادرات زعفران کاهش یابد چرا که خریداران خارجی منتظر ورود عرضه محصول نو به بازار هستند

بینی تولید زعفران در سال زراعی جاری تصریح کرد: با وجود آنکه همه ساله، سطح زیر کشت زعفران میری در پایان درباره پیش
شود میزان تولید زعفران حداقل همانند مشابه سال قبل باشدبینی مییابد؛ پیشرصد افزایش مید 2۰تا  1۰به طور خودکار  . 

 لینک خبر 
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 زیتون
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 سالمت

 
فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

 میوه ای که از چاقی و بیماری های متابولیک پیشگیری می کند
می تواند از چاقی ناشی از رژیم « کامو کامو»دریافتند مصرف میوه ای آمازونی موسوم به محققان در مطالعات خود 

 .غذایی پرچرب و با شیرینی زیاد و بیماری متابولیک پیشگیری کند

ه ای به گزارش خبرنگار مهر، میوه های زیادی وجود دارند که به مقابله با چاقی کمک می کنند، اما حال محقان موفق به شناسایی میو

 .شدند که به مراتب خاصیت قوی تری در مقایسه با کیوی و انواع توت ها در مقابله با چاقی دارد

یک میوه حیرت آور جدیدی است که به سوزاندن چربی ها کمک کرده و از « کامو کامو»میوه ای از جنگل های آمازون به نام 

 .بیماری های متابولیکی پیشگیری می کند

رکیب شیمیایی موجود در میوه کامو کامو آن را بسیار منحصربفرد کرده است. میزان ویتامینبه گفته محققان، ت  C  تا  2۰این میوه

برابر بیشتر از تمشک است ۵برابر کیوی بوده و میزان پلی فنول های آن  3۰ . 

 .در این مطالعه، محققان به موش ها عصاره میوه دادند و دریافتند موش ها وزن شان کاهش یافت

محققان همچنین دریافتند میزان تحمل گلوکز و حساسیت انسولین این موش ها بهبود یافت و غلظت اندوتوکسین های خون و التهاب 

 .متابولیکی شان نیز کاهش یافت

« شکل تمامی این تغییرات ناشی از تغییر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه الوال کبک کانادا، در این باره می گوید: «آندره مارت

 «.بود Lactobacillus و کاهش قابل توجه باکتری A. muciniphila میکروبیوم های روده از جمله

خاصیت کاهش وزن کامو کامو تا حدی ناشی از تعدیل در میکروبیوم های روده است»وی در ادامه می افزاید:  .» 

 .حال محققان قصد دارند تاثیر این میوه را بر انسان ها آزمایش کنند

 لینک خبر 
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 سالمت 

فود پرس  – 15/6/1397تاریخ :   

 درمان کم خونی با نوشیدنی تابستانی 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی شربت تابستانی را در زیبا شدن چهره فرزند در دوران بارداری و  

ترمان کم خونی موثر دانسد  

هایبه گزارش شفا آنالین، شربت گالبی حاوی انواع ویتامین  A  ،C  ،E  ،K های، گروه ویتامین  B مانند B 1 ، B 2 ، B 3 ، B ۵ ، B 6  ،

پروتئین، قند مانند کلوگز، ساکاروز و فروکتوز، فوالت، کولین، کلسیم، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر، روی، کربوهیدرات، فیبر، 

ها استها و سیانیدیناکسیدان مانند فالونوئیدها، آنتوسیانینمس، منگنز، سلنیوم، اسید سیتریک و فولیک، آنتی . 

ت برای چه افرادی مفید است، با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب برای بررسی خواص شربت گالبی و اینکه مصرف این شرب

خوانیدوگو کردیم که در ادامه مشروح آن را میسنتی گفت . 

ترین خواص شربت گالبیمهم  

ترین خواص شربت گالبی اظهار کرد: این درباره مهم (Traditional medicine)حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی

هایاشتن ویتامینشربت به علت د  A  ،C  ،E ها به کند؛ این رادیکالهای آزاد را نابود میها رادیکالها و آنتوسیانین، فالونوئید

ها به ویژه سرطان روده های مختلف و انواع سرطانزنند؛ شربت گالبی همچنین بدن را در برابر بیماریهای بدنمان آسیب میسلول

کندبزرگ محافظت می . 

خواص دیگر شربت گالبی بیان کرد: این شربت به علت وجود اسید فولیک برای زنان باردار و جنینشان بسیار مفید  وی درباره

کنداست؛ شربت گالبی به زیبا شدن چهره نوزاد هم کمک می . 

دهد و از خون را کاهش می (Cholesterol)این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: شربت گالبی به علت داشتن فیبر، کلسترول

ها، هضم بهتر غذا و رفع کند؛ این شربت نقشی مؤثر در عملکرد بهتر رودههای مغزی جلوگیری میهای قلبی و سکتهبروز بیماری

 .یبوست دارد

کند؛ این شربت به علت داشتن کلسیم، فسفر و منیزیم عظمایی تأکید کرد: شربت گالبی قند، فشار و چربی خون را کنترل می

کند؛ شربت گالبی تأثیری چشمگیر در بهبود ها را محکم و از بروز پوکی استخوان در افراد جلوگیری می، مفاصل و دندانهااستخوان

های کیسه صفرا، التهاب روده بزرگ )کولیت(، آرتریت )التهاب مفاصل( و نقرس داردبیماری . 

د و برای مبتالیان به تنگی نفس بسیار مفید استوی تصریح کرد: شربت گالبی نقشی مؤثر در کاهش تب و رفع گرمازدگی دار . 

این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: شربت گالبی تأثیری چشمگیر در کاهش وزن افراد دارد، زیرا کالری و چربی کمی دارد؛ 

کنداین شربت حاوی فیبر فراوان است بنابراین مصرف آن قبل از غذا اشتها را کنترل می . 

شربت گالبی نقشی مؤثر در بهبود گردش خون، رفع کم خونی، تقویت بینایی و شادابی پوست و مو داردعظمایی یادآوری کرد:  . 

 (مواد الزم برای تهیه شربت گالبی )چهار تا پنج نفر

چهار عدد                                        گالبی رسیده  

چهار قاشق غذاخوری                                                      عسل  

تکه 1۰                                                           یخ  

لیوان 6پنج تا                                                          آب  

سه قاشق غذاخوری                                 آب لیموترش تازه  

 طرز تهیه شربت گالبی

ها را جدا و با پوست ُخرد کنیدهای آنرا به خوبی شسته، هستهها گالبی - . 

های خرد شده را داخل مخلوط کن بریزید، عسل و آب را هم به آنها اضافه کنیدگالبی - . 

 .مواد را به خوبی مخلوط کنید -

بیفزاییدتا سه تکه یخ و مقداری آب لیموترش تازه  2مواد مخلوط شده را داخل لیوان بریزید و به آن  - . 
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 .شربت را به خوبی هم بزنید سپس آن را میل کنید -

لیوان مصرف کرد 2توان روزانه شربت گالبی را می - . 

توانید همه مواد را با هم داخل مخلوط کن بریزید و پس از مخلوط شدن مواد، شربت را میل برای تهیه شربت گالبی همچنین می -

  .کنید

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/AddOns/Print.aspx?where=nws&Witch=07a5bc4a44e94522aa24dfcf65f40397


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

103 http://awnrc.com/index.php 

 سالمت 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

غیر مجاز دام در معابر اجتناب کنند آخرین وضعیت تعداد مبتالیان به تب کریمه کنگو /افراد از ذبح  
نفر جان  ۸نفری که مبتال به بیماری تب کریمه کنگو شده اند،  64از  یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تا کنون

 .خود را از دست داده اند

خبرنگارکریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با  صنعت،تجارت و  

، درباره آخرین وضعیت شیوع تب کریمه کنگو اظهار کرد: براساس آخرین آمار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

نفر جان خود را از دست داده اند ۸نفری که مبتال به بیماری تب کریمه کنگو شده اند،تنها  64 از  از وزارت بهداشت تا کنون . 

به گفته وی امسال روند شیوع بیماری نسبت به سال گذشته از وضعیت پایدار و مساعدتری برخوردار بوده است،اما تعداد فوتی ها 
 .همانند سال گذشته است

رسید/ مردم از ذبح دام در معابر و منازل خودداری کنندنفر  64تعداد مبتالیان تب کریمه کنگو به  بیشتر بخوانید:  

امیری روند وضعیت بیماری در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به خنکی هوا و کاهش فعالیت کنه ها پیش بینی می 
 .شود که روند بیماری در مقایسه با مدت مشابه سال در حد کمتری باشد

بیماری های دامی سازمان دامپزشکی در پایان در توصیه ای به افراد تصریح کرد: با توجه به  معاون دفتر بهداشت و مدیریت
بازگشت حجاج به افراد توصیه می شود که از ذبح غیر مجاز دام در معابر و منازل اجتناب کنند و همواره از مراکز مجاز اقدام به 

ا مراقب باشند تا مورد گزش کنه ها قرار نگیرنددر صورت مسافرت به روستاه خرید گوشت قرمز کنند،ضمن آنکه . 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ :   

زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق + سندلغو ممنوعیت صادرات سیب  
هندوانه به عراق تا اطالع ثانونی زمینی، گوجه فرنگی و بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ممنوعیت صادرات سیب

 .لغو شده است

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  یدهللا صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با توجه به  

های تابعه خود در وانه به عراق، با ارسال نامه ای به ادارات شهرستانزمینی، گوجه فرنگی و هنداعالم لغو ممنوعیت صادرات سیب
سازمان توسعه  97/5/17مورخ  97/24۰/22/5۸2نامه شماره استان و ریاست اتاق اصناف تهران نوشت: به پیوست تصویب

اطالع ثانوی جهت اطالع به زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به کشور عراق تا تجارت ایران مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیب
گرددواحدهای ذی ربط ارسال می . 

بنابراین گزارش قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز پیرو این نامه با ارسال نامه ای به اتحادیه صنف بارفروشان تهران 
اره و اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران نوشت: احتراما، بدین وسیله تصویرنامه شم  1397/۰5/23مورخ  97/73121

زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمایم مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیب
گرددبرداری مقتضی ایفا میکشور عراق تا اطالع ثانونی به پیوست جهت اطالع و بهره . 

 لینک خبر 
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 شیالت

 
 خبرگزاری جوان  – 9/6/1397تاریخ : 

 شوریده در دریای جنوب کنیم/ کاهش ذخایر ماهیان یال اسبی و شبهصید ترال در آبهای خلیج فارس را توصیه نمی
ماهیان در وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت صید فانوسمحمد پورکاظمی در گفت

بق آخرین گشت تحقیقاتی که در چندین سال گذشته انجام خلیج فارس و وضعیت ذخایر آبزیان خلیج فارس، اظهار داشت: ط
میلیون تن برآورد شده است و برای آنکه کل ذخایر این ماهی آسیب نبیند  2.3ماهیان ما شده، وضعیت ذخایر فانوس
  .هزار تن از آن بالمانع است 3۰۰توصیه کردیم که برداشت 

هزار تن برسد و قویاً توصیه  1۰۰ماهیان به پایان برنامه ششم صید فانوسوی اضافه کرد: در برنامه سازمان شیالت قرار است تا 
برداری ماهیان باید محقق شود، چون طول عمر این نوع ماهی یک سال است و اگر بهرهکنیم که این میزان صید برای فانوسمی

  .کنندبرداری مینشود، یا تلف شده و یا سایر کشورها مانند عمان از آنها بهره

آبی با استفاده از نتساندر باشد تا صید اختصاصی مربوط به صرفا ورکاظمی به این نکته اشاره کرد که باید روش صید ترال میانپ
کنیم و فقط در آبهای دریای عمان حد محدوده ماهی را انجام دهد و به هیچ وجه این صید را در داخل خلیج فارس توصیه نمیفانوس

  .د انجام شودبندر جاسک تا چابهار بای

صید به  هایرئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالت کشور همچنین با تأکید بر اینکه تمام تالش ما این است که با بهبود و اصالح روش
گیرد و ها صید با قالب است، چرا که ماهی در داخل دام قرار نمیتأمین ذخایر آبزیان کمک کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از این روش

ی به ماهیان و یال اسبها به دنبال صید تنرسد که کیفیت باالتری هم دارد و اکنون با همکاری ژاپنیکننده میبه دست مصرفبه موقع 
  .روش قالب هستیم

است که به روش ترال صید شده  برابر ماهی 3تا  2شان وی به صراحت گفت: این دو نوع ماهی که به روش قالب صید شوند قیمت
متر  2۰۰کنیم و در آبهای عمان هم ترال میانی در اعماق باالی ل در آبهای خلیج فارس را به هیچ عنوان توصیه نمیاست و صید ترا

  .شودتوصیه می

پورکاظمی در مورد وضعیت ذخایر ماهیان بومی خلیج فارس و دریای جنوب هم گفت: تحقیقات ما هر سال در شهریورماه و با گشت 
هنوز آغاز نشده، اما در پایان سال گذشته طبق آخرین تحقیقات، به غیر از  97شود که برای سال ری میگیروزه آغاز و نتیجه 13۵

 .دهدهای قبل کاهش نشان مییال اسبی و شوریده، بقیه ماهیان وضعیت مطلوبی دارند و ذخیره این دو گونه نسبت به سال

 لینک خبر 
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 ایران اکونا  – 12/6/1397تاریخ : 

 کاهش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خرده فروشی
هزار  1۰اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه به قیمت  رئیس

 .تومان در بازار خرده فروشی خبر داد 6۵۰و 

 خانی گفت: قیمت مرغ امروز در کشتار گاه برای صاحبان واحدهای عرضهبه گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، مهدی یوسف
 .تومان است9۵۵۰کننده مرغ 

درصد سود به مشتریان عرضه می شود  1۰اتحادیه پرنده و ماهی، با بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای صنفی با احتساب  رئیس
 .تومان به صاحبان واحد های صنفی عرضه می شود 97۵۰افزود: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی 

تومان در بازار خرده فروشی است ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال  9۰۰۰مرغ شمال  خانی با بیان اینکه امروز قیمتیوسف
 .تومان است 99۰۰در میدان بهمن 

 لینک خبر
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 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ : 

 نوسان نرخ دالر،قیمت قزل آال را افزایش داد
گفت:با توجه به نوسان نرخ دالر، قیمت ماهی قزل آال در بازار داخل روبه افزایش است که این موضوع یک مقام مسئول 

 .افزایش رغبت تولیدکنندگان را به همراه داشته است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه افزایش قیمت قزل آال ، رغبت پرورش دهندگان به تولید را باال برده است،اظهار کرد : با توجه خبرنگاران جوان
 2۰تا  1۸هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  ازار داخل روبه افزایش است به طوریکهبه نوسان نرخ دالر، قیمت ماهی قزل آال در ب

 .هزار تومان در میادین عرضه می شود

 .به گفته وی با وجود عدم فصل تولید و کم آبی پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت ماهی تا پایان مهرماه در بازار ادامه یابد

آال در سال جاری را پیش بینی کرد و افزود: با استمرار روند افزایش قیمت ماهی در بازار پیش بینی می نبی زاده میزان تولید قزل 
هزارتن در سال جاری برسد 13۰هزار تنی به  2۰تا  15شود که تولید قزل آال با افزایش  . 

قیمت ماهی،صادرات را توجیه پذیر کرده این مقام مسئول درباره تاثیر افزایش قیمت قزل آال در رونق صادرات بیان کرد: افزایش 
هزارتنی قزل آال به بازارهای هدف صادر شود 2۰تا  15است و همواره پیش بینی می شود که افزایش  . 

ای از ابهامممنوعیت واردات تیالپیا در هاله بیشتر بخوانید:  

کی از بحث های جدی پیش رو تامین تخم چشم زده و خوراک خارجی با اشاره به مشکالت پیش روی تولیدکنندگان افزود: ی  وی
نگرانی هایی از حذف آبزیان در سبد خانوار   است که به سبب عدم اختصاص ارز دولتی و افزایش قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان

 .دارند

الن دولتی حمایتی از بخش آبزیان ندارند در مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: علی رغم پیگیری های سازمان شیالت، مسئو
 .حالیکه به بخش دام و طیور توجه جدی دارند و با اختصاص ارز یارانه ای درصدد کاهش قیمت نهاده های تولید هستند

با توجه به پیگیری های صورت گرفته،بحث  :نبی زاده در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان تصریح کرد

یت صادرات خوراک آبزیان منتفی شد و هم اکنون شرکت های فعال در این زمینه می توانند کار خود را آغاز کنندممنوع . 

 لینک خبر
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باشگاه خبرنگاران جوان – 15/6/1397تاریخ :   

درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است 25کاهش   
قطب های اصلی تولید،پیش بینی می شود که امسال تولید ماهیان گرم  یک مقام مسئول گفت: با توجه به خشکسالی شدید در

درصد کاهش یابد 25تا  2۰آبی در مقایسه با سال قبل  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی تولید خبر داد و گفت: با توجه به خشکسالی شدید در دو استان گیالن و خوزستان به  25تا  2۰، از کاهش خبرنگاران جوان
درصدی نسبت به مدت مشابه  25تا  2۰افت عنوان قطب های اصلی تولید کننده ماهیان گرم آبی،پیش بینی می شود که امسال تولید با 

 .سال قبل در مزارع روبرو شود

وی افزود: بنابر اعالم وزارت نیرو مبنی برعدم آبگیری مزارع در استان خوزستان،اکثر مزارع آبگیری نکردند که درنهایت این 
درصدی تولید در این استان را به همراه خواهد داشت 3۰موضوع کاهش  . 

ه خشکسالی های شدید در استان های خوزستان،گیالن و مازندران تلفاتی را به همراه داشت که بعد از فصل برداشت به گفته آقازاد
 .میزان دقیق آن اعالم خواهد شد

هزار تن اعالم کرد و افزود: البته امسال پیش بینی می شود که  22۰این مقام مسئول مجموع تولید ماهیان گرم آبی در سال گذشته را 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار روبرو شود 25تا  2۰د با افت تولی . 

مزارع پرورش ماهی گرم آبی در خوزستان در ورطه نابودی بیشتر بخوانید:  

نهاده های تولید همچون کود و خدمات افزایش چشمگیری وی با انتقاد از افزایش قیمت نهاده های تولید بیان کرد: امسال قیمت برخی 
 .در بازار داشت که در پایان فصل برداشت باید تاثیر آن در کاهش میزان تولید را محاسبه کرد

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی از رونق بازار ماهیان گرم آبی خبر داد و گفت: بازار ماهیان گرم آبی در مقایسه با ابتدای سال 
 . ناشی از بحران نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از رونق نسبی برخودار است

هزار تن ماهیان گرم آبی به بازارهای هدف صادر شد،افزود: امسال پیش بینی می  1۰با اشاره به اینکه سال گذشته حدود   آقازاده
 .شود که همین میزان، ماهی به بازارهای هدف صادر شود

شود درصد ماهیان گرم آبی به عراق،حاشیه خلیج فارس،آذربایجان و ارمنستان صادر می 7۰همه ساله به گفته وی در پایان  . 

 لینک خبر 
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 شیالت 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/6/1397تاریخ :   

ای از ابهامممنوعیت واردات تیالپیا در هاله  
یک مقام مسئول گفت: براساس مصوبه ممنوعیت واردات تیالپیا باید از اول خرداد در کشور اجرا می شد که به سبب 

است رایزنی های صورت گرفته این امر محقق نشده . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت گروه  

ای به وزارت جهاد ردات تیالپیا اظهار کرد: سال گذشته سازمان شیالت در نامه، با انتقاد از وااقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .کشاورزی خواستار ممنوعیت واردات تیالپیا شد که براساس آن نامه مصوب شد واردات تیالپیا از اوایل خرداد ماه ممنوع اعالم شود

عاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مصوبه هایی که پشت پرده صورت گرفت، تاکنون مبه گفته وی با توجه به رایزنی
 .ممنوعیت واردات تیالپیا را اجرا نکرده است

قاسمی ادامه داد: باتوجه به تحوالت اخیر اقتصادی مبنی بر نوسان نرخ ارز، دولت لیستی از ممنوعیت واردات برخی کاالها را اعالم 
 .کرد که متاسفانه تیالپیا جزء این لیست نبوده است

ها دندان ایرانی را شمردندواردات بدون حساب و کتاب تیالپیا معضل پیش روی تولیدکنندگان داخل/چینی بیشتر بخوانید:  

ه ا باین مقام مسئول با انتقاد از حضور پر رنگ تیالپیا در بازار، گفت: توزیع فراوان تیالپیا در بازار، نابودی تولیدکنندگان قزل آال ر
 .همراه داشته است که در این خصوص باید آقای مهرفرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد پاسخگو باشد

ربط خواستار ای به مسئوالن ذیتولیدکنندگان در نامه :مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد

د کنونی قادر به ادامه تولید نیستندممنوعیت واردات تیالپیا شدند چرا که با رون . 

 لینک خبر 
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 شکر

 
 خبرگزاری فارس  – 13/6/1397تاریخ : 

کردند/ دالالن شکر داخلی را خریداری و صادر می :وگو با فارسرئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر در گفت

 ذخیره شکر تا تیرماه سال آینده داریم 

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به علت ممنوعیت صادرات شکر اظهار داشت: از بهمن دانایی در گفت
باره حجم زیادی روز پیش متوجه شدیم که به یک 4۰-5۰آنجایی که تنظیم بازار این محصول بر عهده انجمن قند و شکر گذاشته شده 

وری آای دالل با افزایش نرخ ارز روی به جمعشود و پس از تحقیقاتی که انجام دادیم، متوجه شدیم که عدهاز شکر در بازار ناپدید می
 .کنندو ترکمنستان صادر می شکر از سطح بازار آورده و آن را به کردستان عراق و کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان

 2۰۰میلیون و 2وی در توضیح این موضوع گفت: صادرات چیز بدی نیست، اما باید این نکته را هم یادآور شد که هر سال در کشور 
 25میلیون تن آن سال گذشته از محل تولید داخل تامین شد، مضاف بر آنکه دولت شکر را جزو  2شود که هزار تن شکر مصرف می

ای از این دهد، به تعبیر دیگر عدهتومانی اختصاص می 4200ای آن ارز یارانه کاالی اساسی در نطرگرفته که برای واردات قلم

ای بدهد تا شکر وارد شود. گذارند و از آن طرف باید دولت ارز یارانهکنند و پول آن را در جیب میطرف تولید داخل را صادر می
  .توانیم تامین کنیماز را خودمان میدر حالی که بخش اعظمی از نی

ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت روز پیش نامه 4۰رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر به صراحت گفت: همان 
  .جهاد کشاورزی نوشتیم و خواستار ممنوعیت صادرات این محصول شدیم تا در بازار داخل با مشکل مواجه نشویم

ایم و امیدواریم امسال نیز بخش اعظمی از نیاز داخل را روز پیش تولید جدید شکر را آغاز کرده 2رنشان کرد: از وی همچنین خاط
  .تامین کنیم

 53۰اول شهریورماه بیش از  کنندگان اطمینان خاطر داد که به اندازه نیاز شکر در انبارها موجود است و گفت:دانایی به مصرف
کنیم، امسال در بخش چغندر قند هم مانند سال گذشته تولید شکر داشته باشیم، اما بینی میجود داشت و پیشهزار تن شکر در انبارها و

دیده و ممکن است کمی با کاهش تولید در این در بخش نیشکر به دلیل کمبود آب در استان خوزستان بخشی از مزارع نیشکر آسیب
  .بخش مواجه باشیم

فروشان و تومان به عمده 272۰کیلوگرمی به قیمت هر کیلو  5۰همچنان شکر به صورت کیسه وی درمورد قیمت شکر هم گفت: 
  .شودصنایع شیرینی و شکالت عرضه می

 .ای به گمرک ممنوع شدبه گزارش خبرنگار فارس، امروز صادرات شکر طی بخشنامه

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها

 
 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم  1۵تولید ساالنه 
شبکه  21، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری صدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 

 میلیون تن مواد خوراکی در سال 75یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 
ای از تغذیه مردم را شکل می میلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عمده 15تولید و مصرف و بیش از 

 .دهد
هزار تن  7۰۰میلیون و  1۰امسال حدود  :وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه داد

 .هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰وشت مرغ، هزار تن گ 35۰میلیون و  2شیرخام، 

اندازی شده رضایی افزود: چند سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راه

 .دهداست که همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می

ها متعادل شد، ته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه کرد، سپس قیمتماه گذش 3وی اضافه کرد: در حدود 

 .اما اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است

شود، تولید میمیلیون قطعه جوجه گوشتی در سال  3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 

 .میلیون قطعه مرغ پرورش داده شده که اکنون وارد بازار شده است 1۰۸گفت: ماه پیش حدود 

رضایی، واسطه گری را از علل نوسانات قیمت در بازار گوشت و مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت 

 .است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه را مدیریت کنندجهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره 

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات نهاده ها وجود ندارد، گفت: اکنون بیش از 

 .سویا در کشورمان فعال هستند

درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه شده است و  6۰جاله سویا حدود درصد و کن 3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 

 .محدودیت توزیع نهاده ها را نداشتیم

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی سابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور 

 .شد

ر بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، د

است که میزان بیشتری دان برای مرغداری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ درشت زیاد است و مصرف آن از نظر پزشکی 

 .هم مورد تائید نیست

 لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 

فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

تومان هم فراتر رفت/ پیشنهادات انجمن لبنی برای حل مشکل کمبود و گرانی شیرخام 21۰۰قیمت شیر خام از   
در پی کمبود و گرانی شیرخام انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در نامه ای به سازمان حمایت  -  غذااقتصاد  <مواد غذایی

اعالم کرد  برای حل این معضل را  راهکارهای پیشنهادی . 

 

ه در حالی که اخبار رسیده حاکی از افزایش قیمت شیرخام در برخی از استانها ب  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

راهکارهای پیشنهادی صنعت لبنیات برای حل مشکل  تومان حکایت دارد انجمن صنفی صنایع لبنی طی نامه ای 21۰۰بیش از 

 .شیرخام را اعالم کرد

رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و  مردادماه  بنا بر این گزارش متن نامه

به شرح زیر است تولیدکنندگان : 

محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  معاونت محترم وزیر و ریاست    

  جناب آقای دکتر نوابی

  موضوع : قیمت شیر خام مصوب

    : با سالم

و هماهنگی و شیر خام در حال حاضر به دلیل عملکرد تعدادی از دامداری ها و مدیریت   احتراماً به استحضار می رساند قیمت

پشتیبانی مالی وزارت جهاد کشاورزی با هدف کاهش تحویل شیر خام به کارخانجات لبنی و انتقال آن به واحد های تولید شیر خشک ، 

لایر  195۰۰لایر تا  17۰۰۰  درصدی شیر خام هر کیلو گرم از مبلغ 2۰-3۰میانگین خرید کارخانجات لبنی توأم با کاهش ورودی 

ستافزایش یافته ا .  

با توجه به اینکه نهاده های دامی مشمول گروه یک کاالهای اساسی بوده و از ارز رسمی برخوردار می باشد و کنترل و نظارت کل 

شیر خام ، رعایت قیمت فرآورده های لبنی   و مسلماً بدون رعایت قیمت مصوب  زنجیره به دستور مقام عالی وزارت الزامی بوده

کن خواهد بود، لذا پیشنهاد می نمایدنیز امری محال و غیر مم :  

تحویل نهاده های دامی به دامداری ها که توسط شرکتها و مؤسسات وارد کننده اعم از دولتی یا خصوصی که از ارز رسمی – 1

کارخانه  استفاده نموده اند ، فقط در قبال قرار داد شیر خام با قیمت مصوب در سر برگ کارخانجات لبنی و ممهور به مهر و امضاء

و دامدار و تأیید انجمن صنفی گاوداران ایران و انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران امکان پذیر گردد . پیش نویس قرار داد 

  .پیوست می باشد

2-  شیر خشک صنعتی و خامه فلّه تولیدی در واحد های شیر خشک کنی قیمت گذاری و مشابه سایر فرآورده های لبنی تعیین قیمت

 .گردد

3 – درصد شیر خام دریافتی هر کارخانه لبنی طی شش ماه  2تا  1هزار تن شیر خشک صنعتی که معادل  25از اهرم واردات 

مورد بهره برداری قرار گیرد  قابل توزیع خواهد بود. در تنظیم بازار قیمت شیر خام  آتی . 

کمبود در تولید کاالی لبنی کارخانجات با هدف گرانفروشی آن از  بدیهی است احتکار مواد اولیه شیر خام در قالب شیر خشک و ایجاد

دستور الزم به معاونت   مصادیق مسلّم تخلف احتکار و گران فروشی بوده و مستوجب پیگرد قانونی است لذا استدعا دارد

صادر فرمایند  بازرسی و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات حکومتی  محترم .  

4- فرآورده های لبنی ورود موقت همه اقالم مورد نیاز اعم از شیر خشک، کره، مواد تکمیلی و مواد بسته  به منظور توسعه صادرات

 .بندی بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردد

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 

خبرگزاری فارس  – 14/6/1397تاریخ :   

 ای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد ممنوعیت صادرات و ارز یارانه
گذاران خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاست

ای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از های صادراتی و ارز یارانهدیگر ممنوعیتدولتی رها شده است و 
دو سال کش و قوس باالخره قیمت شیرخام و محصوالت لبنی با مصوبه کارگروه تنظیم بازار افزایش پیدا کرد و از طرف 

برای دامداران ایجاد کند و وزیر جهاد  دیگر دولت پس از افزایش نرخ ارز از ابتدای امسال سعی کرد تا مرهمی
 ای برایکشاورزی گفت برای پیشگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله شیر و محصوالت لبنی ارز یارانه

 .ها اختصاص خواهد یافتنهاده واردات

ه ای داشتند تنها منجر بریافت ارز یارانههایی که دسترسی به دای و سوءاستفاده برخی از آنموضوعی که ظاهراً به دلیل اجرای سلیقه
ای کنجاله سویا و ذرت به عنوان دو نهاده مهم و تأثیرگذار در تولید هدر رفتن منابع دولتی شد چراکه با وجود اختصاص ارز یارانه

 .مرغ و شیر نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شدگوشت، مرغ، تخم

شده را در محصوالت پروتئینی از جمله شیر را به خود درصد قیمت تمام 7۰کنندگان این دو نهاده این در حالی است که به گفته تولید
 .دهداختصاص می

گرفتند و در نهایت شیر مازاد از طرف دیگر تا همین دو سال پیش که کارخانجات لبنی شیر خام را با هزار منت از دامدار تحویل می
ماند، حاال به گفته باکری دبیر انجمن صنایع لبنی دیگر شیری نیست که ارها روی دستشان میرا تبدیل به شیر خشک کرده که در انب

 .بخرند

از طرف دیگر شریعتمداری به عنوان رییس ستاد تنظیم بازار ولی در قامت وزیر صنعت به یک باره سعی کرد با ممنوعیت یک شبه 
دامداران خریداری کنند. سیاست بی اثری که نه تنها   وانند شیر را ازصادرات شیرخشک به داد کارخانجات صنایع لبنی برسد تا بت

 هایش دلخور کرد بلکه راه راحجتی به عنوان متولی تنظیم بازار بخش کشاورزی را برای دخالت در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری
بارشان برای قاچاق کاال از کشور به بیرون  برای قاچاقچیان شیرخشک باز کرد که این روزها به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز کار و

 .سکه شده است

است. شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی که بازوی اجرایی   تومان رسیده 21۵۰هم اکنون قیمت هر لیتر شیرخام در بازار تا 
موضوع تا حدودی صحیح است وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار این محصوالست این موضوع را تا حدی تایید کرده و گفت: 

اما این افزایش قیمت موقتی است. ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته نیز با این 
 .ایممسئله مواجه بوده

یم نیازمان را با واردات ضرورت واردات شیر در این فصل نیز گفته است: میزان کمبود به قدری نیست که بخواه  شیرزاد درباره
 .تامین کنیم، ما در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

 غیر فعال است  های تولید کارخانجات لبنینیمی از سالن

 .کنداما رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی سخنان شیرزاد را رد می

ها وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: اکنون شیر ورودی به کارخانهاو در گفت
درصد کاهش ورودی شیر دارد که از  ۵۰درصد کاهش دارد و حتی یکی از بزرگترین کارخانجات لبنی کشور اکنون  3۰تا  2۰

 .های تولید لبنیات این کارخانه خوابیده استو اکثر سالن تن شیر ورودی آن رسیده 12۰۰تن به  2۰۰۰
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روزی است که شیرخام را  2۰کند که گونه عنوان کرد که اگرچه سازمان تعاون روستایی اعالم میوی علت این موضوع را این
دهد، آنها شیر ران قرار میهای حمایتی کشاورزی پول در اختیار دامداکند ولی همین اآلن با حمایت از طریق صندوقخریداری نمی

ای که رود و معلوم نیست این ارز یارانهکنند و قیمت شیر همین طور افسارگسیخته باال میرا تبدیل به شیرخشک کرده و انبار می
 کند چرا اثرش ملموس نیست؟کند برای واردات نهاده پرداخت میدولت ادعا می

تومان خرید و فروش  21۵۰تا  17۵۰شود و در بازار بین برای دامدار تمام میتومان  17۰۰وی افزود: اکنون هر کیلو شیرخام 
 .شودمی

باکری با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی به صراحت گفت که همین چند روز پیش هر کیلوگرم شیرخشک توسط این 
ه شده و خود این موضوع به بازار شیرخام درصد مالیات بر ارزش افزوده فروخت 9تومان با احتساب  19۴۰۰سازمان در بورس 

 .دهدپالس می

 هشدار نسبت به کمبود لبنیات در فروشگاه ها تا دو ماه آینده

های تنظیم بازاری خود به ویژه در بخش شیر و لبنیات دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی در سیاست
 .ها مواجه شویمروند تا دو ماه آینده با کمبود محصوالت لبنی در فروشگاهکنیم که با این بینی میبازنگری نکند پیش

شود دامداران شیر خود را تبدیل به شیرخشک اما ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در واکنش به این موضوع که گفته می
آورند تا زمانی که نرخ ارز پایین دامداران درمی کنند، به صراحت گفت: آقایان صنایع لبنی هر بازی که بخواهند باکرده و صادر می

 .خریدندسال اجرا نکردند و زیر قیمت، شیر را از دامدار می ۴بود افزایش قیمت شیر را تا 

 های یک شبه دور می ریزندمیلیارد مشوق صادراتی را با ممنوعیت 2۰۰

کند تا بتوانند بازار صادراتی برای شیرخشک و محصوالت میلیارد دالر مشوق صادراتی هزینه  2۰۰از طرفی دولت مجبور شد تا 
شبه با یک ایم با هزار سختی در کشورهای اطراف بازار را به دست بیاوریم به راحتی یکلبنی ایجاد کنند و حاال که توانسته

 .ممنوعیت صادراتی بازار را باید از دست بدهیم

 بازار رسمی را دو دستی تقدیم قاچاقچیان کردند

تصریح کرد: جالب اینجاست که اصالً ممنوعیت صادرات شیرخشک ربطی به وزیر صنعت ندارد و این آقای حجتی وزیر جهاد وی 
ام یا توانند دیگر شیرخبینند نمیکشاورزی است که طبق قانون انتزاع باید این دستورات را صادر کند ولی وقتی صنایع لبنی می

که بازار رسمی صادرات را آورند تا صادرات شیر خشک ممنوع شود غافل از آنشار میها بخرند فشیرخشک را مفت از دامداری
 .کنیم که چیزی جز محروم کردن دولت از حقوق رسمی خود نیستدو دستی تقدیم قاچاقچیان می

 سیاست یک بام و دو هوای دولت در بازار؛ اختصاص ارز یارانه ای برای واردات شیرخشک

گفتند که اگر برای افزایش قیمت شیر خام به ما فشار بیاورید، شیر خشک قاچاق وارد همین صنایع لبنی به ما میمقدسی تصریح کرد: 
دهد و از طرف دیگر این کنیم و جالب اینجاست که آقای وزیر صنعت از یک طرف دستور ممنوعیت صادرات شیرخشک را میمی

 .المال نیستی برای واردات آن اختصاص یابد که چیزی جز هدر دادن پول بیتاکاال را جزو اولویت یک قرار داده که ارز یارانه

هزار تومان است  29اکنون با توجه به نرخ دالر قیمت هر کیلو شیرخشک وارداتی به گفته رئیس انجمن صنفی گاوداران هم
 .شودتومان تمام می 6۰۰هزار و  17که این کاال در داخل کیلویی درحالی
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تومان شیرخام را  1۵7۰یمت فروش شیر خام هم خاطرنشان کرد: اکنون صنایع لبنی به قیمت پایه هر کیلوگرم وی در مورد ق
 .بیوتیک این نرخ قابل افزایش استخرند اما بر اساس میزان چربی، پروتئین، دما و عدم وجود آنتیمی

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970614000145/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

116 http://awnrc.com/index.php 

 شیر و فرآورده ها 

خبرگزاری فارس  – 14/6/1397تاریخ :  

 آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است 
خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر  به گزارش

تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی را طی می کند و معموالً در این فصل به  21۰۰افزایش قیمت شیر خام به 
ماند اما در اواخر فصل بد؛ اما تقاضا ثابت میاوج قیمتی خود نزدیک می شود؛ چرا که در این فصل عرضه کاهش می یا

چرا مکانیسم نژاد گاوهای هولشتاین که تقریباً نژاد بومی ایران شده به   تابستان معموالً با چنین مسئله ای مواجه می شویم،
 .این صورت است

اشت: این موضوع تا حدودی صحیح معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اعالم افزایش قیمت شیرخام از سوی صنایع لبنی اظهار د
ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته نیز با  .است اما این افزایش قیمت موقتی است

 .این مسئله مواجه بوده ایم

خواهیم نیازمان را با واردات تامین ضرورت واردات شیر در این فصل نیز گفت: میزان کمبود به قدری نیست که ب  شیرزاد درباره
 .کنیم، ما در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

ده حداقل رسیمدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی با اشاره به اینکه مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار شیر به 
درصد بازار شیر در دست بخش خصوصی است  97روز گذشته ما حتی یک لیتر شیر نیز خرید نکرده ایم.و  2۵است، گفت: در 

 پیگیری لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک تن  و

ح داد: ما شیرزاد در پاسخ به اینکه پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هم اینگونه توضی
 .همچنان در حال مذاکره با وزارت صنعت برای لغو این ممنوعیت هستیم

وی با بیان اینکه دفاع وزیر جهاد از صادرات شیر خشک برای حفظ دستاوردهای چندساله صنعت دامپروری است، افزود: ما 
کمبود شیرخشک در بازار آنچنان که  معتقدیم منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند.

 .اعالم می کنند حاد نیست و چنین مشکلی به این شدت وجود ندارد

ماه گذشته تالش زیادی کرده تا  3وی افزود: در زمینه تولید باید به سمت افزایش کیفیت برویم و وزارت جهاد کشاورزی در طول 

 .برسدنهاده ها با قیمت بسیار مناسب به دست تولیدکنندگان 

 .ها زمانی که با مازاد محصول مواجه می شویم و قیمت افت می کند برای حمایت از تولیدکنندگان ما به بازار ورود می کنیم

 

  لینک خبر

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970614000082/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

117 http://awnrc.com/index.php 

 صادرات و واردات

خبرگزاری فارس  – 1۰/6/1397تاریخ :   

 دلیل افزایش قیمت میوه  ۴ 1-شودچرا میوه ارزان نمی
وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی مسئوالن علت گفتحسن صابری در 

دانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است های بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان میبازیافزایش قیمت میوه را دالل
شکالت که باید هزینه این ماندازند در حالیدیگر میکه مسئوالن به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند، توپ را به زمین یک

 .کننده بدهدرا مردم و مصرف
 واردات با نرخ ارز آزاد عامل افزایش قیمت موز

وی با اشاره به اینکه دالیل مختلفی در افزایش قیمت میوه مؤثر است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال موز اکنون به کیلویی بیش از 
اند که باید برای بازی است و نه کمبود، بلکه موز را جزو کاالهای لوکس به حساب آوردهده که علت آن نه داللهزار تومان رسی 11

 .یابدواردات آن از ارز آزاد استفاده شود که قاعدتاً با افزایش نرخ ارز قیمت موز هم افزایش می

 های هسته دار را از بین بردسرمازدگی بخشی از میوه

دار های هستهاستان کشور هم اشاره کرد و گفت: آقایان فقط گیالس و آلبالو را جزو میوه 17دگی بهاره امسال در صابری به سرماز
دار است که امسال بسیار در های هستهکنند که از بین رفته است، در صورتی که هلو، شلیل، انواع آلو و سیب هم جزو میوهحساب می

 .بازار نوع باکیفیت آن کم شده است

  نامه بارفروشاننرخ  اعالم هفتگی

نید کطور هم که فکر میگذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان پایتخت گفت: آنرئیس اتحادیه بارفروشان در مورد نحوه قیمت
ان فروشمیوهبار نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بارفروشان و ای یکمیدان بارفروشان بی سر و صاحب نیست و هفته

ها از آن شود که قیمتنامه بارفروشان ابالغ میای یکشنبه هر هفته نرخفکری و جلسهکنند و پس از همدر میدان کشف قیمت می
 .تخطی نکند

های موجود در درصد میوه ورودی به بارفروشان میوه سوپر لوکس بوده که قیمت آن دو برابر میوه 2۰وی به صراحت گفت که تنها 
گیرد، به عنوان مثال اگر میوه درجه یک در های خاص خود را میشود و شبانه قیمتار است که معموالً روانه شمال پایتخت میباز

های درصد میوه موجود در میدان بار روانه غرفه ۵۰شود.هزار تومان می 6هزار تومان است، میوه سوپرلوکس  3میدان کیلویی 
درصد از میوه باقیمانده که معموالً از  1۰رود و های سطح شهر میفروشیدرصد به میوه 2۰، شودشهرداری و سازمان میادین می
تومان عرضه  2۰۰۰تا  1۵۰۰های جنوبی شهر به مردم با قیمت کیلویی بارها در حاشیه بزرگراهنوع درجه سه است توسط وانت

 .شودمی

هزار میلیارد  11ه عنوان وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که صابری همچنین به این نکته اشاره کرد که خود آقای حجتی ب
دار ما از بین رفته های هستهو مطابق این رقم کمبود تولید داریم و تمام میوه تومان خسارت ناشی از سرمازدگی برآورد شده است

 .ها پایین بوده استنتیجه قیمت که سال گذشته سال بارآور ما بوده که عرضه میوه بسیار فراوان و دراست. مضاف بر آن

 نداشتن آمار تولید معضل کشاورزان شده است

بندی و رئیس اتحادیه بارفروشان بر این نکته تأکید کرد که باید کیفیت میوه را هم در کنار عرضه باال ببریم و در بخش بسته
ند و نه اطالعات کشت و تولید را دارد و نتیجه آن دابندی حتماً فکری بشود؛ چراکه االن متأسفانه کسی سرانه مصرف را میسورت

کنند که ما مجبور شدیم آن را برای اینکه بتوانیم کاران چابهار کامیون کامیون هندوانه را روانه بازار پایتخت میشود که هندوانهمی
 .هندوانه درجه یک بود ها بفروشیم، در صورتی کهتومان خوراک دام به دامداری 3۰۰کرایه حمل را بپردازیم، کیلویی 
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رای شود که باید بوی در ادامه توضیح این موضوع گفت: یا از آن طرف محصولی در فصلی به دلیل کمبود کشت قیمتش دوچندان می
م تما فکریهزار تومان پول بدهند و تمام این مشکالت جز با ایجاد زنجیره و هم ۵تا  ۴فرنگی مردم باید زمینی یا گوجهیک کیلو سیب

 .ذینفعان در این حوزه حل نخواهد شد

هزار تومان هم رسید  1۵های سطح شهر تا مرز کیلویی فروشیبه گزارش فارس، در ایام تابستان قیمت انواع میوه تابستانه در میوه
ری از مسئوالن هزار تومان بود. موضوعی که بسیا 6تا  ۵ها در حد کیلویی که در سال گذشته در مدت مشابه این نوع میوهدرحالی

 .دانندکنند و برخی دیگر کمبود عرضه و سرمازدگی را عامل گرانی میعلت آن را فعالیت دالالن عنوان می

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ :   

زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق + سندلغو ممنوعیت صادرات سیب  
زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق تا اطالع ثانونی سیببر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ممنوعیت صادرات 

 .لغو شده است

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  یدهللا صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با توجه به  

های تابعه خود در زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق، با ارسال نامه ای به ادارات شهرستاناعالم لغو ممنوعیت صادرات سیب
سازمان توسعه  97/5/17مورخ  97/24۰/22/5۸2نامه شماره استان و ریاست اتاق اصناف تهران نوشت: به پیوست تصویب

هندوانه به کشور عراق تا اطالع ثانوی جهت اطالع به زمینی، گوجه فرنگی و تجارت ایران مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیب
گرددواحدهای ذی ربط ارسال می . 

بنابراین گزارش قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز پیرو این نامه با ارسال نامه ای به اتحادیه صنف بارفروشان تهران 
بدین وسیله تصویرنامه شماره  و اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران نوشت: احتراما،  1397/۰5/23مورخ  97/73121

زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمایم مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیب
گرددبرداری مقتضی ایفا میکشور عراق تا اطالع ثانونی به پیوست جهت اطالع و بهره . 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس  – 13/6/1397تاریخ : 

کردند/ دالالن شکر داخلی را خریداری و صادر می :وگو با فارسرئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر در گفت

 ذخیره شکر تا تیرماه سال آینده داریم 

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به علت ممنوعیت صادرات شکر اظهار داشت: از بهمن دانایی در گفت
باره حجم زیادی روز پیش متوجه شدیم که به یک 4۰-5۰آنجایی که تنظیم بازار این محصول بر عهده انجمن قند و شکر گذاشته شده 

وری آای دالل با افزایش نرخ ارز روی به جمعشود و پس از تحقیقاتی که انجام دادیم، متوجه شدیم که عدهاز شکر در بازار ناپدید می
 .کنندن و ترکمنستان صادر میشکر از سطح بازار آورده و آن را به کردستان عراق و کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستا

 2۰۰میلیون و 2وی در توضیح این موضوع گفت: صادرات چیز بدی نیست، اما باید این نکته را هم یادآور شد که هر سال در کشور 
 25میلیون تن آن سال گذشته از محل تولید داخل تامین شد، مضاف بر آنکه دولت شکر را جزو  2شود که هزار تن شکر مصرف می

ای از این دهد، به تعبیر دیگر عدهتومانی اختصاص می 4200ای آن ارز یارانه م کاالی اساسی در نطرگرفته که برای وارداتقل

ای بدهد تا شکر وارد شود. گذارند و از آن طرف باید دولت ارز یارانهکنند و پول آن را در جیب میطرف تولید داخل را صادر می
  .توانیم تامین کنیمیاز را خودمان میدر حالی که بخش اعظمی از ن

ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت روز پیش نامه 4۰رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر به صراحت گفت: همان 
  .جهاد کشاورزی نوشتیم و خواستار ممنوعیت صادرات این محصول شدیم تا در بازار داخل با مشکل مواجه نشویم

ایم و امیدواریم امسال نیز بخش اعظمی از نیاز داخل را روز پیش تولید جدید شکر را آغاز کرده 2طرنشان کرد: از وی همچنین خا
  .تامین کنیم

 53۰اول شهریورماه بیش از  کنندگان اطمینان خاطر داد که به اندازه نیاز شکر در انبارها موجود است و گفت:دانایی به مصرف
کنیم، امسال در بخش چغندر قند هم مانند سال گذشته تولید شکر داشته باشیم، اما بینی میوجود داشت و پیشهزار تن شکر در انبارها 

دیده و ممکن است کمی با کاهش تولید در این در بخش نیشکر به دلیل کمبود آب در استان خوزستان بخشی از مزارع نیشکر آسیب
  .بخش مواجه باشیم

فروشان و تومان به عمده 272۰کیلوگرمی به قیمت هر کیلو  5۰همچنان شکر به صورت کیسه  وی درمورد قیمت شکر هم گفت:
  .شودصنایع شیرینی و شکالت عرضه می

 .ای به گمرک ممنوع شدبه گزارش خبرنگار فارس، امروز صادرات شکر طی بخشنامه

 لینک خبر
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واردات صادرات و  
  

 خبر گزاری فارس – 9/6/1397تاریخ : 
  

اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم عنوان کردند واردات سموم کشاورزی دارای مشابه داخلی معنا ندارد/ 
 باره صادرات سم ممنوعیت یک

های مهم برای کنترل آفات در به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهاده
متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی  ۸۴گیرد که تا سال می بخش کشاورزی مورد مصرف قرار
های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود، اما پس از آن این مهم به بخش کشاورزی به عنوان یکی از سازمان

  .خصوصی واگذار شد

بر اختصاص ارز برای واردات سم و ممنوعیت  اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم در واکنش به تصمیمات اخیر دولت مبنی
  .صادراتی این محصول واکنش نشان داده و در جمع خبرنگاران نکاتی را مطرح کردند

های گذشته با زحمات بسیار توانسته میلیون دالر است که طی سال 3۰۰تیغی گفت: حجم بازار سم کشاورزی در کشور فریبرز جهان
کنند فارغ از اینکه فعال این حوزه که د ایجاد کنیم، اما با یک بخشنامه یکشبه، صادرات را ممنوع میبودیم بازار صادراتی برای خو

وی در ادامه گفت: وزیر صنعت گفته بود به دلیل افزایش نرخ ارز، برخی  .با زحمت بسیار برای خود بازار ایجاد کرده باید چه کند

کنند، در نهایت سم تولیدی نباید صادر شود و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز ه میای استفاداز اقالم تولید سم که از ارز یارانه
  .تواند به رونق صادراتی کمک کندمی

شود به آن ارز بندی کنند، پس چرا به هر میزانی که سم وارد کشور میای را سهمیهوی اضافه کرد: اگر قرار است آقایان ارز یارانه
  یابد؟اختصاص می

درصد مواد اولیه سم  ۵۰جویی ارزی گفت: وقتی آبادی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم هم در مورد بحث صرفهگیلمسعود 
درصد از ارز دولتی در این  3۰ها هم از مواد داخلی است، تنها بندی و حاللشود و تمام ملزومات بستهاز تولیدات داخلی مصرف می

  .گیرندای میشود ارز یارانهای که از چین وارد میبندی شدهتر اینجاست که تمام سموم بستهشود و جالبحوزه استفاده می

وی بر این نکته تأکید کرد که خواسته اصلی ما از دولت این است که مسئوالن از واردکننده سمومی که تولید مشابه آن با کیفیت 
که چرا سمومی هم که قابلیت تولید در داخل را دارند، باید وارد شوند، در  شود جلوگیری کنند و باید پرسیدمناسب در داخل تولید می

  .آوریم و مقام معظم رهبری هم بر حمایت از تولید داخل تأکید دارندحالی که ما مدام سخن از اقتصاد مقاومتی به میان می

است، ما بابت آن ارز تخصیص داده و وارد  درصد آن آب 7۰شوند برپایه آب هستند و برخی سمومی که وارد می وی تصریح کرد:
  .کنیممی

و  خواهیم که امور را تسهیل کننداز مسئولین میآبادی همچنین به قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید داخل اشاره کرد و گفت:گیل
قدر تر از تولید است، همچنین آنانبرای حمایت از تولید داخل موانع را بردارند، چرا که واردات سموم آماده مصرف به مراتب آس

  .ایم، ارزی دریافت کنیماند که طی دو ماه اخیر نتوانستهقوانین دست و پاگیر برای اختصاص ارز گذاشته

گویم که سمی که در داخل کشور ما تولید و مصرف همچنین بوستانی عضو انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: با اطمینان می
ای روی سموم خود داریم و استانداردها شود ندارد، چرا که ما استاندارد سختگیرانهتفاوتی با سمی که در اروپا تولید میشود هیچ می

 1۰شود، توان تولید آن را داریم و فقط درصد از سمومی که در داخل کشور مصرف می 9۰براساس استاندارد فائو است و تقریبا 
  .رویه سموم چیزی جز تعطیلی کارخانجات تولید سم نیستآن به روز است و نتیجه واردات بیدرصد سموم جدید هستند که فناوری 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 باشگاه خبرنگاران جوان – 11/6/1397تاریخ :

 درصدی نرخ کنجاله سویا و ذرت در بازار ۸5میلیون دوز واکسن جوابگوی نیاز مرغداران نیست/ افزایش  2۰واردات 
ارند، اما میلیون دوز واکسن نیاز د 12۰یک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه واحدهای مرغ تخم گذار حداقل به واردات 

 .میلیون دوز واکسن وارد شده است 2۰امسال تنها 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی

، از ثبات نرخ تخم مرغ طی یک هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو تخم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .تومان است 51۰و دانه ای  3۰۰هزار و  15، شانه ای 6۰۰  هزار و 7مرغ درب مرغداری 

های متعدد در وجود واسطه  دار، کرایه حمل و نقل وسود مغازهها را با احتساب وی نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی
 .هزار تومان اعالم کرد 1۸تا  17توزیع 

در   رغبینی قیمت تخم مهای تولید و نایابی شانه و کارتن، امکان پیشپور افزود: با توجه به عدم ثبات اقتصادی، افزایش هزینهنبی
 .بازار وجود ندارد

درصدی قیمت کارتن و شانه تخم مرغ در بازار بیان کرد: در دو ماه گذشته قیمت هر شانه  35۰قاد از افزایش این مقام مسئول با انت
هزار تومان افزایش یافته است در حالیکه با نرخ های  3هزار به تومان و کارتن از یک 35۰تومان به  110تا  1۰۰تخم مرغ از 

 .ا تامین کنندتوانند نیاز خود رموجود، مرغداران به سختی می

و یک  6۰۰هزار و  2ماه اخیر به ترتیب با نرخ های 6درصدی نسبت به  ۸5به گفته وی هر کیلو کنجاله سویا و ذرت با افزایش 
 .شودتومان به مرغداران توزیع می 35۰هزار و 

 بودی از نظر میزان تولید گوشت مرغ و تخم مرغ وجود نداردکم بیشتر بخوانید:

رغم آنکه هنوز به فصل علی  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از ممنوعیت صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت:
به همین دلیل تجار عراق صادرات  دهد وشیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان نرسیدیم، اما بیماری، برخی مرغداران را آزار می

 .تخم مرغ ایرانی را ممنوع اعالم کردند

در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئوالن امکان کنترل بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در فصل سرما وجود دارد، بیان   وی
حاد پرندگان است، اما به میزان کافی واکسن وارد کشور کرد: با وجود آنکه واکسن تنها راه نجات مرغداری ها از بیماری آنفلوانزای 

 .نشده است

میلیون دوز واکسن را حداقل نیاز واحدهای مرغ تخم گذار اعالم کرد و گفت: این درحالی  12۰پور در پایان سخنان خود واردات نبی
از گمرک ترخیص نشده است و با این وجود میلیون دوز آن  1۰میلیون دوز واکسن وارد کشور شده که هنوز  2۰است که امسال تنها 

 .رو نخواهیم بودتوان این اطمینان خاطر را به مرغداران داد که امسال با بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در واحدها روبهنمی

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

ایران اکونا – 1۰/6/1397تاریخ :   

 برداشت رسمی پسته طی روزهای آینده/باید صادرات توسعه یابدآغاز 
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برداشت پسته چند روز دیگر آغاز و امکان برآورد دقیق میزان تولید فراهم می شود، بر 

 .توسعه صادرات این محصول تاکید کرد

شهریور تا مهر فصل برداشت آغاز می  :نشده است، اظهارداشتبا بیان اینکه برداشت رسمی پسته هنوز شروع  محمدعلی طهماسبی

 .شود و در مناطق گرم تر زودتر این اتفاق رخ می دهد

وی با بیان اینکه بخشی از محصول مانند پسته دامغان مصرف تازه خوری دارد، افزود: طی چند روز آینده برداشت رسمی این محصول 
 .آغاز خواهد شد

ی ادامه داد: تا زمانی که برداشت آغاز نشود نمی توان برآورد دقیقی از تولید پسته اعالم کرد، هنگامی که معاون وزیر جهاد کشاورز
 .شروع شد برآورد دقیق خود را از میزان تولید اعالم می کنیم هم درباره محصول تازه خوری و هم فرآوری

ه بودند از بیمه می گیرند و باقی نیز به ستاد بحران مربوط می طهماسبی با اشاره به پرداخت خسارت پسته کاران گفت: آنهایی که بیم
 .شود و باید از آنجا پیگیری شود

وی درباره اینکه در صورت ادامه روند افزایشی قیمت، چه اقدامی برای کنترل بازار انجام می شود؟، افزود: مگر قرار است بازار 
 پسته را هم دولت کنترل کند؟

توسعه صادرات این محصول فکر کرد، شرایط ارزی ایجاد شده به نفع صادرات است و افزایش صادرات وی اضافه کرد: باید به 
 .موجب افزایش ارزش افزوده و در نهایت رونق تولید می شود

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

خبرگزاری فارس  – 14/6/1397تاریخ :   

 ای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد ممنوعیت صادرات و ارز یارانه
گذاران خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاست

ای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از های صادراتی و ارز یارانهدیگر ممنوعیتدولتی رها شده است و 
دو سال کش و قوس باالخره قیمت شیرخام و محصوالت لبنی با مصوبه کارگروه تنظیم بازار افزایش پیدا کرد و از طرف 

برای دامداران ایجاد کند و وزیر جهاد  دیگر دولت پس از افزایش نرخ ارز از ابتدای امسال سعی کرد تا مرهمی
 ای برایکشاورزی گفت برای پیشگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله شیر و محصوالت لبنی ارز یارانه

 .ها اختصاص خواهد یافتنهاده واردات

ه ای داشتند تنها منجر بریافت ارز یارانههایی که دسترسی به دای و سوءاستفاده برخی از آنموضوعی که ظاهراً به دلیل اجرای سلیقه
ای کنجاله سویا و ذرت به عنوان دو نهاده مهم و تأثیرگذار در تولید هدر رفتن منابع دولتی شد چراکه با وجود اختصاص ارز یارانه

 .مرغ و شیر نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شدگوشت، مرغ، تخم

شده را در محصوالت پروتئینی از جمله شیر را به خود درصد قیمت تمام 7۰کنندگان این دو نهاده این در حالی است که به گفته تولید
 .دهداختصاص می

گرفتند و در نهایت شیر مازاد از طرف دیگر تا همین دو سال پیش که کارخانجات لبنی شیر خام را با هزار منت از دامدار تحویل می
ماند، حاال به گفته باکری دبیر انجمن صنایع لبنی دیگر شیری نیست که ارها روی دستشان میرا تبدیل به شیر خشک کرده که در انب

 .بخرند

از طرف دیگر شریعتمداری به عنوان رییس ستاد تنظیم بازار ولی در قامت وزیر صنعت به یک باره سعی کرد با ممنوعیت یک شبه 
دامداران خریداری کنند. سیاست بی اثری که نه تنها   وانند شیر را ازصادرات شیرخشک به داد کارخانجات صنایع لبنی برسد تا بت

 هایش دلخور کرد بلکه راه راحجتی به عنوان متولی تنظیم بازار بخش کشاورزی را برای دخالت در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری
بارشان برای قاچاق کاال از کشور به بیرون  برای قاچاقچیان شیرخشک باز کرد که این روزها به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز کار و

 .سکه شده است

است. شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی که بازوی اجرایی   تومان رسیده 21۵۰هم اکنون قیمت هر لیتر شیرخام در بازار تا 
موضوع تا حدودی صحیح است وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار این محصوالست این موضوع را تا حدی تایید کرده و گفت: 

اما این افزایش قیمت موقتی است. ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته نیز با این 
 .ایممسئله مواجه بوده

یم نیازمان را با واردات ضرورت واردات شیر در این فصل نیز گفته است: میزان کمبود به قدری نیست که بخواه  شیرزاد درباره
 .تامین کنیم، ما در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

 غیر فعال است  های تولید کارخانجات لبنینیمی از سالن

 .کنداما رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی سخنان شیرزاد را رد می

ها وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: اکنون شیر ورودی به کارخانهاو در گفت
درصد کاهش ورودی شیر دارد که از  ۵۰درصد کاهش دارد و حتی یکی از بزرگترین کارخانجات لبنی کشور اکنون  3۰تا  2۰

 .های تولید لبنیات این کارخانه خوابیده استو اکثر سالن تن شیر ورودی آن رسیده 12۰۰تن به  2۰۰۰
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روزی است که شیرخام را  2۰کند که گونه عنوان کرد که اگرچه سازمان تعاون روستایی اعالم میوی علت این موضوع را این
دهد، آنها شیر ران قرار میهای حمایتی کشاورزی پول در اختیار دامداکند ولی همین اآلن با حمایت از طریق صندوقخریداری نمی

ای که رود و معلوم نیست این ارز یارانهکنند و قیمت شیر همین طور افسارگسیخته باال میرا تبدیل به شیرخشک کرده و انبار می
 کند چرا اثرش ملموس نیست؟کند برای واردات نهاده پرداخت میدولت ادعا می

تومان خرید و فروش  21۵۰تا  17۵۰شود و در بازار بین برای دامدار تمام میتومان  17۰۰وی افزود: اکنون هر کیلو شیرخام 
 .شودمی

باکری با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی به صراحت گفت که همین چند روز پیش هر کیلوگرم شیرخشک توسط این 
ه شده و خود این موضوع به بازار شیرخام درصد مالیات بر ارزش افزوده فروخت 9تومان با احتساب  19۴۰۰سازمان در بورس 

 .دهدپالس می

 هشدار نسبت به کمبود لبنیات در فروشگاه ها تا دو ماه آینده

های تنظیم بازاری خود به ویژه در بخش شیر و لبنیات دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی در سیاست
 .ها مواجه شویمروند تا دو ماه آینده با کمبود محصوالت لبنی در فروشگاهکنیم که با این بینی میبازنگری نکند پیش

شود دامداران شیر خود را تبدیل به شیرخشک اما ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در واکنش به این موضوع که گفته می
آورند تا زمانی که نرخ ارز پایین دامداران درمی کنند، به صراحت گفت: آقایان صنایع لبنی هر بازی که بخواهند باکرده و صادر می

 .خریدندسال اجرا نکردند و زیر قیمت، شیر را از دامدار می ۴بود افزایش قیمت شیر را تا 

 های یک شبه دور می ریزندمیلیارد مشوق صادراتی را با ممنوعیت 2۰۰

ند تا بتوانند بازار صادراتی برای شیرخشک و محصوالت میلیارد دالر مشوق صادراتی هزینه ک 2۰۰از طرفی دولت مجبور شد تا 
شبه با یک ایم با هزار سختی در کشورهای اطراف بازار را به دست بیاوریم به راحتی یکلبنی ایجاد کنند و حاال که توانسته

 .ممنوعیت صادراتی بازار را باید از دست بدهیم

 بازار رسمی را دو دستی تقدیم قاچاقچیان کردند

صریح کرد: جالب اینجاست که اصالً ممنوعیت صادرات شیرخشک ربطی به وزیر صنعت ندارد و این آقای حجتی وزیر جهاد وی ت
ام یا توانند دیگر شیرخبینند نمیکشاورزی است که طبق قانون انتزاع باید این دستورات را صادر کند ولی وقتی صنایع لبنی می

که بازار رسمی صادرات را آورند تا صادرات شیر خشک ممنوع شود غافل از آنار میها بخرند فششیرخشک را مفت از دامداری
 .کنیم که چیزی جز محروم کردن دولت از حقوق رسمی خود نیستدو دستی تقدیم قاچاقچیان می

 سیاست یک بام و دو هوای دولت در بازار؛ اختصاص ارز یارانه ای برای واردات شیرخشک

گفتند که اگر برای افزایش قیمت شیر خام به ما فشار بیاورید، شیر خشک قاچاق وارد صنایع لبنی به ما می مقدسی تصریح کرد: همین
دهد و از طرف دیگر این کنیم و جالب اینجاست که آقای وزیر صنعت از یک طرف دستور ممنوعیت صادرات شیرخشک را میمی

 .المال نیستای واردات آن اختصاص یابد که چیزی جز هدر دادن پول بیتای برکاال را جزو اولویت یک قرار داده که ارز یارانه

هزار تومان است  29اکنون با توجه به نرخ دالر قیمت هر کیلو شیرخشک وارداتی به گفته رئیس انجمن صنفی گاوداران هم
 .شودتومان تمام می 6۰۰هزار و  17که این کاال در داخل کیلویی درحالی
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تومان شیرخام را  1۵7۰فروش شیر خام هم خاطرنشان کرد: اکنون صنایع لبنی به قیمت پایه هر کیلوگرم وی در مورد قیمت 
 .بیوتیک این نرخ قابل افزایش استخرند اما بر اساس میزان چربی، پروتئین، دما و عدم وجود آنتیمی

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 ایران اکونا  – 11/6/1397تاریخ : 

 صادرات سموم کشاورزی یک شبه ممنوع شد
 سموم صادرات سموم کشاورزی با تصمیم یک شبه ممنوع شده درحالیرئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم گفت: 

 .که بازارهای صادراتی ما یک شبه به دست نیامده است

صادرات سموم کشاورزی به دلیل واردات  :آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم در نشست خبری اظهار کردمسعود گیل

آمده است و سختی به دست های گذشته بهدولتی ممنوع شد، در حالی که بازار ما از سال بخشی از مواد اولیه این محصول با ارز
  .توقف یک باره صادرات منجر به از دست رفتن این بازار ها می شود

 درصد از موارد اولیه وارداتی را برای صادرات را اجازه دهند تا 25وی افزود: پیشنهاد مشخص اتحادیه آن است اجازه صادرات 
 .برای تولید محصول صادراتی مورد استفاده قرار دهیم

ای که با ارز آزاد تولیدشده است رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم ادامه داد: صادرات سموم آماده کشاورزی با مواد اولیه
  .بردتوجیه اقتصاد ندارد و به کل بازار صادراتی کشور را از بین می

آید اما قیمت این محصوالت داخلی مواد اولیه تولید سموم آماده کشاورزی از منابع داخلی به دست می درصد 5۰وی تصریح کرد: 
 .یافته استنیز افزایش

درصد نیاز سم کشور در داخل کشور قابل تأمین است نباید اجازه واردات سموم کشاورزی آماده در  9۰که آبادی گفت: درحالیگیل
 شود ما فرمولظرفیت باالی صنایع داخلی، خالی بماند؛ تنها بخش کمی از سموم که به کشور وارد می این حجم به کشور داده شود و

 .تولید آن را نداریم

 لینک خبر
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 صادرات وواردات 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ : 

ای به واردات یونجه و جو امری ضروری استرویه گوشت قرمز عامل اصلی گرانی/ اختصاص ارز یارانهواردات بی  
ای و پرداخت مشوق صادراتی را دلیل اصلی نوسان رویه گوشت قرمز، اختصاص ارز یارانهیک مقام مسئول واردات بی

 .قیمت گوشت در بازار اعالم کرد

ورزیصنعت،تجارت و کشاوگو با خبرنگار ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های دامی نظیر کنجاله سویا و ذرت به های دامی اظهار کرد: با توجه به توزیع نهاده، درباره آخرین وضعیت بازار نهادهجوان
های دامی حاکم استبازار نهاده مرغداران و دامداران از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، آرامش بر . 

شود که در تومان تحویل بنادر می 17۰تومان و ذرت یک هزار و  5۰۰هزار و  2وی افزود: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 
گیردتومان کرایه حمل در اختیار مرغدار و دامدار قرار می 12۰نهایت با احتساب  . 

و یونجه در بازار گفت: باتوجه به افزایش نرخ جهانی، قیمت جو و یونجه دستخوش تغییر و مقدسی با انتقاد از نوسان نرخ جو 
ای از نوسان قیمت در رود دولت با گذاشتن این کاالها در گروه یک و اختصاص ارز یارانهتحوالت قرار گرفته است و انتظار می

 .بازار جلوگیری کند

 37۰۰گرانى گوشت و مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده هاى دامى!/ نماینده مجلس: واردات نهاده هاى دامى با دالر  بیشتر بخوانید:
 تومانی انجام شده است

تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که وزیر  1759ی گاوداران قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را رئیس انجمن صنف
تومان اعالم کرد که این نرخ  15۰۰و تجات بدون امضای وزیر جهاد کشاورزی نرخ مصوب هر کیلو شیرخام را   صنعت، معدن

 .مورد رضایت دامداران نیست

درصدی قیمت شیر خام بود که  1۸های تولید، وزارت جهاد کشاورزی خواستار افزایش زایش هزینهوی ادامه داد: با توجه به اف
درصدی نرخ شیرخام از سوی وزیر صنعت به معنای  9اعالم افزایش   متأسفانه این نرخ مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت

 .پرداخت تورم از جیب دامدار است

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که  1۸مت تمام شده هر کیلو دام زنده را مقدسی در بخش دیگر سخنان خود قی
هزار تومان است 17تا  16متوسط قیمت هر کیلو دام گوساله از دامدار  . 

ای و پرداخت مشوق صادراتی را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت رویه گوشت قرمز، اختصاص ارز یارانهوی در پایان واردات بی
 .در بازار اعالم کرد

 لینک خبر 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6635187/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%A3%D9%A7%D9%A0%D9%A0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/6635187/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%A3%D9%A7%D9%A0%D9%A0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6651610/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

129 http://awnrc.com/index.php 

 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/6/1397تاریخ :   

 هزار تومان گران فروشی است ۸احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ باالتر از 
ها به مشتریان در حال در شرایط کنونی در تمامی مغازه صحت ندارد و یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی

 .عرضه است

،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار با  
در شرایط کنونی هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و برنج در  خارجی صحت ندارد، اظهار کرد:  اشاره به اینکه احتکار برنج

 .تمامی مغازه ها به مشتریان در حال عرضه است

هزار تومان است، این درحالی است که با  7ان قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی برای واردکنندگ  :کشاورز در ادامه بیان کرد

هزار و  6نرخ  تومان به عمده فروشی ها در حال عرضه است. با توجه به اینکه هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد، چرا  700

منجر به التهابات برخی رسانه ها با مطرح کردن چنین موضوعاتی تنها به سبب نگرانی خانوارها و اجتناب مغازه داران در عرضه، 
هزار تومان می شوند؟ 12تا  1۰بازار و فروش هر کیلو برنج خارجی با نرخ های  . 

هزارتن برنج از طریق بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده است که این میزان  ۸۰۰کشاورز ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون 
ما انتظار می رود که با ترخیص برنج های موجود در گمرک و حمل هزارتن کاهش داشته است ا 200نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .بخشی از برنج های خریداری شده از خارج به کشور این میزان جبران شود

کاران مشخص نیستچراغ سبز به واردکنندگان با اعالم ممنوعیت ِکشت برنج/ زراعِت جایگزیِن برنج تر بخوانید:بیش  

به گفته وی؛ با توجه به تاخیر در اختصاص ارز و عدم حمل به موقع کشتیرانی تمامی واردکنندگان تا پایان شهریور موظف اند که 
 .بارهای خود را وارد کشور کنند

هزار تومان گران فروشی است، بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ  ۸مسئول با اشاره به اینکه فروش برنج با نرخ باالتر از این مقام 
تومان افزایش یافته است که با این وجود هر کیلو برنج  14۰۰تا  13۰۰ارز،قیمت هر کیلو برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 

در بازار عرضه شود هزار تومان ۸خارجی باید حداکثر تا  . 

مبنی بر احتکار برنج در انبارها و پلمب آن منجر به التهابات بازار   وی در پایان تصریح کرد: اظهارات غیر کارشناسی برخی افراد
شود، در حالیکه هیچ کمبودی در عرضه برنج های خارجی وجود نداردمی بنابراین از سازمان حمایت انتظار می رود که  .

الزم با این افراد را داشته باشد، در غیر این صورت واردکنندگان تمایلی به ترخیص بار از گمرک ندارند و ارز دولت برخوردهای 
کندرا پس خواهند داد که در نهایت این امر، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می  . 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ:   

 نیم نگاهی به دالیل و پشت پرده پر ُگشودن قیمت مرغ
مرغ که نقش بسزایی درسبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفاء می کند اخیرا با افزایش قیمت تامل برانگیزی روبرو شده 

 .است

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،مرغ از نمونه محصوالت غذایی به شمار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

فاء می کند و شاید تلقی آن در دایره یکی از می رود که در سفره و سبد غذایی خانوارهای ایرانی،نقش عمده و بسزایی را ای
 .محصوالت اساسی و اصلی خانوارهای ایرانی اغراق آمیز نباشد

با این اوصاف و با توجه به نوسانات قیمتی که مرغ در طول هفته های گذشته تجربه کرده،به تبع لزوم ثبات و کنترل قیمت این 
 .محصول بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

نان که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها و محاسبات نرخ فعلی قیمت مرغ و مقایسه آن با نرخ گوشت مرغ در مدت زمان آنچ
درصدی همراه شده که عدد و رقم قابل توجهی به  4۰مشابه سال قبل نشان می دهد،قیمت این محصول نسبت به یکسال گذشته با رشد 

 .نظر می رسد

تومان بود،اما این روزها نرخ این محصول  2۰۰هزار و  ۸،قیمت مرغ در هر کیلوگرم حدود 1396سال در اواخر مرداد ماه 
تومانی در هر کیلو ایستاده است 6۰۰هزار و  11پرطرفدار بر پلکان  . 

قیمت مرغ با  هزار تومان در هر کیلو را تجربه کرد اما عوامل متعددی مزید بر علت شده تا ۸در فروردین ماه سالجاری،مرغ ، نرخ 
هزار تومانی همراه شود 3افزایش بیش از  . 

،با صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   مرتضی قربانی،یکی از توزیع کنندگان ُخرِد مرغ در غرب استان تهران در گفت و گو با

زار گفت: در این شرایط،باال گرفتن قیمت مرغ که با کاهش قدرت خرید مردم همراه اشاره به افزایش قیمت مرغ و کسادی حاکم بر با
 .شده،باعث کاهش مشتری و تنزل تعداد فروش مرغ شده و در مناطق حاشیه نشین این کسادی بیشتر به چشم می خورد

را ناشی از سودجویی برخی وی افزود: ما نیز بصورت متقن و موثق از دلیل افزایش قیمت مرغ بی خبر هستیم ، برخی آن 
تولیدکنندگان می دانند،برخی دیگر دلیل آن را در افزایش قیمت نهاده های دامی و برخی دیگر عامل آن را در بر هم خوردن نظام 

 .عرضه و تقاضا جستجو می کنند

رغ عنوان می شود،اما فارغ از قربانی گفت:شیوع آنفوالنزای مرغی در ماه های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت م
هرگونه دلیل و عاملی،آنچه که مشهود و ملموس است رکود حاکم بر بازار و کاهش ضریب فروش توزیع کنندگان خرد پروتئین و 

 .مرغ در طی هفته های گذشته و بخصوص روزهای اخیر است

 با افزایش قیمت نهاده های دامی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ بود

چندی پیش،ناصر نبی پور،رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:نهاده های 
درصدی همراه شده و به تبع در چنین شرایطی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ و عدم  3۰۰تا  1۰۰دامی با افزایش قیمت

 .افزایش آن بود
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درصد بوده،می گوید:جوجه یک روزه نیز به نسبت سال  9۰ماه گذشته باالی  6نکته که قیمت سویا و ذرت نسبت به وی با ذکر این 
 5۰۰هزار و  2درصدی همراه شده بصورتی که در سال گذشته محصول مذکور)جوجه یک روزه(با نرخ  1۰۰گذشته با افزایش 

تومان عرضه می شود 5۰۰ هزار و 5تومانی عرضه می شد اما در سال جاری این محصول، . 

 حباب قیمت مرغ از بین می رود ؟

چندی پیش،کریم ذوالفقاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص 
نهاده هایی همچون  افزایش قیمت گوشت مرغ با توجه به افزایش نرخ ارز و باال رفتن نرخ : نوسانات و افزایش قیمت مرغ گفت

 .ذرت و سویا در بازارهای جهانی تا حدودی،طبیعی به نظر می رسد

 .وی می گوید:افزایش دما وکاهش تولید مرغ در مرغداری ها از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت مرغ به شمار می رود

از کاهش قیمت آن در طی دو هفته آینده خبر دادرئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به افزایش تولید گوشت مرغ  . 

ذوالفقاری معتقد است از لحاظ میزان تولید گوشت مرغ،کمبودی وجود ندارد و تولید به میزان کافی است و با عرضه این محصول به 
 .بازار،حباب قیمتی نیز از بین خواهد رفت

تخم مرغ که در پی شیوع آنفوالنزا از تولید خارج شده بودند نیز به این مقام مسئول می گوید:در آینده ای نزدیک واحدهای تولید 
درصد تخم مرغ کشور را  17چرخه تولید باز خواهند گشت و در این خصوص نیز با بازگشتن واحد های تولیدی دراستان تهران که 

 .تامین می کنند ، قیمت این محصول عادی و منطقی تر خواهد شد

،استاندار تهران نیز در حاشیه مراسم تجلیل از آزادگاِن استانداری تهران ، در خصوص افزایش قیمت چندی پیش،محمد حسین مقیمی
مرغ مطرح کرد : نوسانات قیمت در بازار به تدریج حل خواهد شد.برخی مواقع،به دلیل اینکه مرغداران مواد اولیه را با تاخیر 

می کنند،قیمت ها با افزایش همراه می شود اما به تدریج شاهد تثبیت قیمت  دریافت می کنند و یا آن را با ارزی گران تری خریداری
 .ها خواهیم بود

استاندار تهران در ادامه می افزاید:همواره قاعده و قانونی در بازار حاکم است که کاالها با یک سود عادالنه عرضه شود،اما در 
کاالهای خودر ا احتکار کردند و این در حالی رخ داده که می توانستند  ماه اخیر برخی از فروشندگان برای سود بیشتر 3تا  2فاصله 

 .محصوالت و کاالها را در مدار عرضه قرار دهند

 رانت و سودجویی در بازار نهاده های دامی

وازات آن اگرچه موارد فوق در باال رفتن و پر گشودن نرخ مرغ بی تاثیر نبوده اما برخی اخبار حاکی از این موضوع است که به م
برخی رانت ها، سودجویی ها و انحصارها نیز مزید بر علت شده تا یکی از اصلی ترین محصوالِت غذایِی مورد نیاز مردم ، با 

 .افزایش قیمت همراه شود

، ضمن صنعت،تجارت و کشاورزی  عباس پاپی زاده،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

انتقاد از انحصار صورت گرفته در واردات نهاده های دامی اظهار کرد:نوسانات نرخ ارز از ابتدای سالجاری ، بهانه ای شد تا وارد 
 .کنندگان،قیمت نهاده های دامی را بصورت چشمگیر و فزاینده ای افزایش دهند

تومانی انجام شده،اما  2۰۰هزار و  4رت جهاد کشاورزی اعالم کرده وارداِت نهاده ها با ارز دولتی وی افزود:با وجود اینکه،وزا
تومانی وارد شده که با این اوصاف نباید قیمت  7۰۰هزار و  3تاکنون بخش قابل توجهی از نهاده های دامی همانند سال گذشته با ارز 

ی همراه شودنهاده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته،با تفاوت . 
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بنابر اظهارات این نماینده مجلس شورای اسالمی،نوسانات نرخ ارز و فقدان نظارت مطلوب و سازنده باعث شده تا قیمت نهاده های 
 .دامی با تغییر و تحوالتی همراه شود و همین موضوع به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده تمام شد

نحصاری توسط دو نفر انجام می شود و این در شرایطی است که بر مبنای وی می گوید:واردات نهاده های دامی بصورت ا
 .قانون،تمرکز واردات و صادرات انواع محصوالت کشاورزی بر عهده وزارتخانه متبوع)جهاد کشاورزی( است

افراد معدود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:با توجه به این واقعیت که واردات نهاده های دامی توسط 
خاص صورت می گیرد و به وزارت جهاد کشاورزی نیز اعالم کرده ایم به جای ثبت سفارش کاال ایجاد انحصار و کنترل قیمت 

بازار توسط افراد خاص ، با فعال کردن تشکل های بخش کشاورزی و واردات نهاده ها به واسطه اعضای این تشکل ها به موضوع 
ای دامی خاتمه داده شودانحصاِر وارداِت نهاده ه . 

وی در پایان در خصوص تاثیر انحصار در واردات نهاده های دامی بر قیمت محصوالت پروتئینی یادآوری کرد:ایجاد انحصار در 
واردات نهاده های دامی،افزایش هزینه تولید و نوسان شدید قیمت گوشت،مرغ و تخم مرغ را به همراه داشته به نحوی که مصرف آن 

خانوار،کاهش یافته و در صورت استمرار این وضعیت،تولید کنندگاِن بسیاری از چرخه تولید خارج می شوند در سبد . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/6/1397تاریخ :   

ای از ابهامممنوعیت واردات تیالپیا در هاله  
سبب یک مقام مسئول گفت: براساس مصوبه ممنوعیت واردات تیالپیا باید از اول خرداد در کشور اجرا می شد که به 

 .رایزنی های صورت گرفته این امر محقق نشده است

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت گروه  

ای به وزارت جهاد ، با انتقاد از واردات تیالپیا اظهار کرد: سال گذشته سازمان شیالت در نامهصادی باشگاه خبرنگاران جواناقت
 .کشاورزی خواستار ممنوعیت واردات تیالپیا شد که براساس آن نامه مصوب شد واردات تیالپیا از اوایل خرداد ماه ممنوع اعالم شود

هایی که پشت پرده صورت گرفت، تاکنون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مصوبه رایزنیبه گفته وی با توجه به 
 .ممنوعیت واردات تیالپیا را اجرا نکرده است

قاسمی ادامه داد: باتوجه به تحوالت اخیر اقتصادی مبنی بر نوسان نرخ ارز، دولت لیستی از ممنوعیت واردات برخی کاالها را اعالم 
ه متاسفانه تیالپیا جزء این لیست نبوده استکرد ک . 

ها دندان ایرانی را شمردندواردات بدون حساب و کتاب تیالپیا معضل پیش روی تولیدکنندگان داخل/چینی بیشتر بخوانید:  

پیا در بازار، نابودی تولیدکنندگان قزل آال را به این مقام مسئول با انتقاد از حضور پر رنگ تیالپیا در بازار، گفت: توزیع فراوان تیال
 .همراه داشته است که در این خصوص باید آقای مهرفرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد پاسخگو باشد

ر ربط خواستاای به مسئوالن ذیتولیدکنندگان در نامه :مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد

 .ممنوعیت واردات تیالپیا شدند چرا که با روند کنونی قادر به ادامه تولید نیستند
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/6/1397تاریخ :   

هزار تومان است 1۰کیلو نارنگی نوبرانه آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ حداکثر قیمت هر   
یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش عرضه ناشی از سرمازدگی زودرس بهاره و تاثیر پذیری تورم در تمامی 

 .کاالها،بازار میوه و صیفی تعریفی ندارد

وگو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

، با اشاره به اینکه بازار میوه و صیفی تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون قیمت اقالمی نظیر هویج، گوجه خبرنگاران جوان
و بادمجان در میدان همچنان باالستفرنگی، خیار  . 

کاهش عرضه ناشی از سرمازدگی زورد رس بهاره،گرانی تمامی اقالم ناشی از تورم و عدم ارائه فاکتور و خالص فروشی در   وی
 .میدان را دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در سال جاری اعالم کرد

ن احتساب هزینه های کارگری توزیع شود مطمئنا این موضوع در کاهش این مقام مسئول ادامه داد: اگر قیمت میوه در میدان بدو
 .قیمت تمام شده تاثیر بسزایی خواهد داشت

باغی چیست؟/ قحطی در بازار میوه وجود نداردبیشتر بخوانید:علت افزایش قیمت محصوالت   

دانه هزار، انگور بی ۸تا  2هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انجیر سیاه  15تا  6کارگر،نرخ هر کیلو انجیر زرد را 
 15تا  6، زغال اخته هزار 17تا  7هزار، توت فرنگی  ۸تا  4، آلو شابلون 5۰۰هزار و  6تا  2هزار، انگور عسگری  9تا  4زرد 

هزار تومان است 7تا  4هزار و گردو تازه  4۰تا  25هزار، پسته تازه  ۸تا  3هزار و سیب گالب  . 

، 5۰۰هزار و  3تا   این مقام مسئول با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار گفت: هم اکنون هر کیلو خیار رسمی با نرخ یک هزار
هزار، هلو زعفرانی  1۰تا  5هزار، هلو انجیری  1۸تا  7یروتی و شاه میوه هزار،گالبی ب 9تا  2شلیل شبرنگ  هزار، موز  1۰تا  5

 2، لیموشیرین 1۰۰تا یک هزار و  3۰۰هزار، هندوانه  3هزار، خربزه یک هزار تا  3، طالبی یک هزار تا 5۰۰هزار و  1۰تا  ۸
تا  5۰۰هزار و  شودر تومان در میدان عرضه میهزا 1۰تا  5و نارنگی تخم ژاپنی  5۰۰هزار و  10 . 

تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  5۰۰هزار و  3تا  5۰۰کارگر، نرخ هر کیلو بادمجان دلمه را یک هزار و 
 ۸۰۰، سیب زمینی 5۰۰تا یک هزار و  7۰۰، پیاز شیری 5۰۰تا یک هزار و  6۰۰هزار، پیاز زرد  7تا  3هزار، بامیه  5تا  2ای 

هزار و فلفل دلمه سبز یک هزار و  11تا  5هزار، فلفل دلمه رنگی  1۰تا  5هزار، فلفل شیرین  7تا  3هزار، فلفل تند ریز  2تا  500 
هزار تومان است 4تا  . 

 2ا ت 5۰۰، کاهو رسمی یک هزار و 5۰۰هزار و  3تا  2رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
هزار،کلم سفید  1۰تا  4،کلم بروکلی 5۰۰هزار و  2تا  5۰۰،کدو مسمایی یک هزار و 5۰۰هزار و  ،کلم 2۰۰هزار و  2تا  800

تا  4،گوجه زیتونی 2۰۰هزار و  2قرمز یک هزار تا  هزار ، گوجه فرنگی نو یک هزار و  5تا  2هزار،گوجه فرنگی گلخانه  11

 5۰۰هزار و  3تا  5۰۰هزار و  2هزار، لوبیا سبز  ۸تا  4هزار، لیموترش سنگی  13تا  7، لیموترش ریز 2۰۰هزار و  3تا  5۰۰
هزار تومان است 3تا  2و هویج  . 

تومان اعالم  2۰۰هزار و  2هزار و سبزی خوردن یک هزار تا  2وی نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( را یک هزار تا  

 .کرد
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میوه های تابستانه، نمی توان به مصرف کنندگان قول کاهش قیمت تا پایان فصل را داد اما در گفت: با توجه به کاهش عرضه   کارگر
 .فصل پاییز به سبب عرضه فراوان مرکبات، قیمت ها متعادل خواهد بود

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی

 
فود پرس – 1۴/6/1397تاریخ :   

 :مدیرعامل شركت صنایع شیر ایران در بازدید از شركت پگاه آذربایجان غربی تاكید كرد
 توسعه و تولید محصوالت جدید و حضور ویترینی محصوالت پگاه در بازار سطح کشور

پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي از مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در بازدید شرکت شیر  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .محصوالت و دستاوردهای جدید این شركت دیدن كرد

آشنایي با   به گزارش روابط عمومي و ارتباطات سید ابراهیم حسینی در بازدید شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ضمن

فرموالسیون جدید ، اقدامات صورت گرفته در این شامل انواع دسرهای شیری، آبمیوه و پنیر با   محصوالت جدید این شركت

بر حضور ویترینی محصوالت در بازار سطح کشور تاکید کرد  خصوص را حائز اهمیت توصیف و . 

تولید و توسعه انواع محصوالت جدید ، الگو برداری از مدل موفق تولید شیر  وی  ESL   پگاه ارومیه توسط کارخانه های تولیدی

را از دیگر برنامه های پگاه آذربایجان غربی در سال جاری برشمرد  ی دریافت شیر و افزایش صادراتگروه، توسعه سکوها . 

شرکت پگاه آذربایجان غربي ، دارای باالترین و به روزترین تکنولوژی روز دنیا در تولید محصوالت لبنی در کشور است که در 

فعال و قادر به دریافت   میلیارد لایر 7۰۰و سرمایه اي بالغ بر  هزار متر مربع 29هکتار با زیربناي  2۰زمیني به مساحت 

کسب نشان ایمنی و سالمت )سیب سبز  تن شیر است. 45۰وفرآوري روزانه  از وزارت بهداشت برای سومین سال متوالی و واحد  (

از افتخارات این شرکت بشمار می رود 95و  91سال های   نمونه کیفی در سطح ملی در .  

 لینک خبر 
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غذایی صنایع   

 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ :   

 کیفیت نان کاهش یافت/ خبری از یکسان سازی نرخ آرد و نان نیست
مسئول گفت: با توجه به ثبات قیمت نان در چهار سال اخیر، نانوایان چاره ای جز کاهش وزن چانه ندارند.این یک مقام 

 .موضوع در کیفیت نان تاثیر بسزایی گذاشته است

صنعت،تجارت و کشاورزی محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

به بعد، قیمت نان را به طور ساالنه  93، از کاهش کیفیت نان خبر داد و گفت: دولت از سال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های خود ، چاره ای جز کاهش وزن چانه نداشته اند چرا که نمی توانند  مشخص نکرده است. از این رو نانوایان برای جبران هزینه

 .از جیب خود به مردم یارانه بدهند

وی افزود: اگرچه قرار بود بحث قیمت گذاری نان اتفاق بیفتد اما دولت به دالیلی حاضر به اجرای این امر نشد.درنهایت موضوع 
وزن چانه و کیفیت نان شده است ثبات قیمت نان در چهار سال اخیر منجر به کاهش . 

تازمانیکه مسئوالن امر تنها بر ثبات   کرمی در پاسخ به این سوال که بحث یکسان سازی نرخ آرد و نان به کجا رسید، بیان کرد:
یفیت قیمت نان اصرار می ورزند،موضوع یکسان سازی نرخ آرد و نان مغفول خواهد ماند در حالیکه این امر تنها نسخه شفا بخش ک

 .به شمار می رود

به گفته این مقام مسئول با توجه به گالیه مندی مصرف کنندگان از کاهش کیفیت نان انتظار می رود هر چه سریع تر دولت تمهیداتی 
کاهش برابری هزینه های کارگری،بیمه، مواد اولیه و... مجبور به  4تا  3راجع به قیمت نان به کار گیرد تا نانوایان برای افزایش 

 .وزن چانه و کیفیت نان تولیدی نباشند

رویه مجوز واحدهای نانوایی دردسر ساز شد/ بالتکلیفی نانوایان برای افزایش قیمت نانصدور بی بیشتر بخوانید:  

وی ادامه داد: اگر دولت به هر دلیلی حاضر نیست که قیمت نان را افزایش دهد، از این رو باید مبلغی را تحت عنوان خدمات به 
ایان ارائه دهد. در این صورت نانوایان حاضرند حتی نان مجانی در اختیار مردم قرار دهندنانو . 

رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی با انتقاد از این موضوع که ثبات نرخ نان به قیمت بی کیفیتی تمام می شود،بیان 
در شرایط کنونی تنها ثبات قیمت نان مد نظر آنهاست و  الع دارد، اما کرد: تعزیرات حکومتی از کاهش وزن چانه در نانوایی ها اط

 .با مابقی موضوعات مشکلی ندارند

وی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه آزاد سازی نرخ آرد و نان،رقابت سالم میان نانوایان را به همراه دارد،اما دولتمردان همواره 

حالیکه این امر جز رانت و فساد برای عده ای نتیجه دیگری در بر ندارد بر انحصار آرد و نان اصرار می ورزند در . 

 لینک خبر 
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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  گندم
  

 خبر گزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 هزار میلیارد تومان تسهیالت از ابتدای امسال  15شود/ پرداخت مطالبات گندمکاران تا یک ماه آینده تسویه می
های انجام شده طی هللا خدارحمی امروز در نشست خبری به فعالیتبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، روح

درصدی مواجه بودیم که  4۰مجموعه بانک کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با رشد ماه گذشته در  5
 .این روند ادامه پیدا خواهد کرد 97هزاری میلیارد ریالی در پی داشت که در سال  2۰4این رقم که رشد 

میلیون حساب  46ارد لایر سپرده در قالب میلی ۸11ماهه امسال  5وی در بخشی دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که در 
درصد رشد داشته باشیم و این رشد در شرایط اتفاقی افتاد که  13.1کنیم تا پایان امسال در این محل بینی میایم و پیشتجهیز کرده

 .ایمدرصد کاهش داده 2هایمان را در مجموع های منابع تمام شده و نرخ سود سپردههزینه

 .بینی کرده بودیم، محقق شده استپیش 97درصد اهدافی که برای سال  5۰رد: خدارحمی اضافه ک

هزار میلیارد لایر پرداخت شده که نسبت به مدت  150هزار فقره تسهیالت به مبلغ  361به گفته وی از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 

زایی عشایری و تباراتی است که در قالب طرح اشتغالدهد که بخشی از آن ناشی از اعدرصد افزایش نشان می 35مشابه سال قبل 
 .شودروستایی پرداخت می

درصد از کل تسهیالت  42مدیرعامل بانک کشاورزی بیشترین سهم پرداخت تسهیالت را مربوط به صنایع و خدمات وابسته با 
 .دانست

درصد از تسهیالت در بخش  16برشمرد و افزود: درصد از تسهیالت پرداختی را مربوط به صنایع و خدمات وابسته  42خدارحمی 

 .ها تشکیل شده استدرصد در سایر بخش 2۰درصد در بخش زراعت و باغداری و  2۰دامداری و دامپروری 

 97ماهه سال  ۵هزار میلیارد لایر وصول مطالبات بانک کشاورزی در  12۵

هزار میلیارد لایر وصول مطالبات در  125گفت: بالغ بر  وی همچنین در مورد وصول مطالبات بانک کشاورزی در ابتدای امسال

 .درصد رشد داشته است 27.3این بانک بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

مدیرعامل بانک کشاورزی به موانع پرداخت تسهیالت اشاره کرد وگفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری یک و نیم میلیارد دالر 
هزار میلیارد  12هزار نفر اختصاص یافته که  1۰توسعه ملی برای اعطای تسهیالت به شهرهایی کمتر از از منابع ارزی صندوق 

درصد این تسهیالت از طریق بانک کشاورزی یعنی رقمی  5۰شود و بانک پرداخت می 4تومان معادل ریالی آن است که به عاملیت 
 .هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد 6معادل 

یم و کنمیلیارد تومان در قالب دو بخش در اختیار ما قرار گرفته است که ما بامنابع خود آن را تلفیق می 1500خدارحمی گفت: تاکنون 

دهیم که تا حدی برای آنکه مطمئن شویم این پول های اشتغالزای روستایی و عشایری قرار میدرصد در اختیار طرح 6با نرخ 
 .کنیمگیری میها سختدر طرحشود، صرف اشتغالزایی می

  طرح اشتغالزای روستایی 76۰۰میلیارد تومان تسهیالت به  126۰پرداخت 

ها در بانک میلیارد لایر از این طرح 589هزار و  46های اشتغالزای روستایی و عشایری گفت: وی در مورد جزئیات بیشتر طرح

همچنین   .هزار میلیارد لایر در بانک مصوب شده است 19لغ طرح به مب 9۰5هزار و  ۸کشاورزی در دست بررسی است که 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

142 http://awnrc.com/index.php 

شغل جدید ایجاد کرده  56۰اند که یک هزار و میلیارد لایر تسهیالت گرفته6۰۰هزار و 12طرح به ارزش  6۰۰هزار و  7تاکنون 
 .است

های کشور متناسب با میزان انروستایی در همه است  های اشتغالزاییمدیرعامل بانک کشاورزی به این نکته اشاره کرد که طرح
 .ها واقعا به اشتغالزایی منجر شودشود و مهم است که این طرحدسترسی آب و موقعیت هر استان اجرا می

 میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی 3۰1پرداخت 

ن کشاورزی خبر داد و گفت: ماهه امسال در حوزه مکانیزاسیو 5فقره تسهیالت در  3۸هزار و  7خدارحمی همچنین از پرداخت 
 .آالت برداشت غالت و امثالهم پرداخت شده استمیلیارد تومان تسهیالت برای خرید کمباین،تراکتور و ماشین 3۰1

 گرفتند  میلیارد لایر تسهیالت 176۰طرح های پرورش ماهی امسال 

بانک کشاورزی توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: سال گذشته با کمک  15آال طی وی همچنین با اشاره به اینکه پرورش ماهی قزل
 176۰ماهه ابتدای امسال  4برداری رسید و درهزار تنی نزدیک جزیره کیش و بندر آفتاب به بهره 3در سال گذشته طرح بزرگ 

خاویاری در ایم که پرورش ماهیان تن پرداخت کرده 414هزار و  13طرح پرورش ماهی و با ظرفیت  4میلیارد لایر برای اجرای 

 .های جویبار و رامسر عملیاتی شده استشهرستان

طرح در سطح  235 :ای اختصاص یافته اظهار داشتهای گلخانهمدیرعامل بانک کشاورزی همچنین به اعتباراتی که برای طرح

 .اندمیلیارد لایر تسهیالت گرفته 2۰75هکتار رقمی حدود  2۸9

 بانکیبانک کشاورزی رتبه سوم در تراکنش های 

های کشور به دلیل تعداد تراکنش اشاره کرد و افزود: خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه سوم بانک کشاورزی بین بانک
 .های کشور داریماز نظر منابع و حجم خریدها مقام چهارم را در بین بانک

انع تولید موفق عمل کرده است و سال گذشته کشت و ها در راستای قانون رفع مووی همچنین در مورد واگذاری تملک دارایی بانک
 1۸۰صنعت میان آب و ماهی کارون را واگذار کرده و امسال دو شرکت دیگر از طریق بورس کاال به زودی واگذار خواهد شد و 

 .میلیارد لایر از امالک تملیکی را واگذار کردیم 2312چند ماهه به مبلغ  5فقره ملک در 

 نداریم بدهی به بانک مرکزی

م ایهای اخیر سعی کردهمدیرعامل بانک کشاورزی در مورد میزان بدهی این بانک به بانک مرکزی این گونه توضیح داد که در سال
ای به نحوی اداره کنیم که نیازی به برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشیم و در سه سال اخیر بانک را بر اساس مبانی حرفه

 15۰۰ایم و به دلیل عملکرد خوب و نقدینگی مناسب یک خط اعتباری مختصر به رقم ز بانک مرکزی نداشتهاضافه برداشتی ا
 .میلیارد تومان در اختیار ما قرار گرفته است

 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی از دولت 1۴۰طلب 

ای که در راستای بخش ر اساس کار گستردهخدارحمی همچنین در مورد بدهی دولت به بانک کشاورزی اینگونه توضیح داد: که ب
کنیمو صندوق بیمه هم در داخل بانک کشاورزی قرار دارد و از طرفی به دلیل مشکالتی که دولت در پرداخت غرامت کشاورزی می

د حجم انرفتههای دولتی بنا به مصوبه دولت از ما گایم یا تسهیالتی که بخشهایی که به صندوق بیمه کردهداشته است از محل کمک
رود این مبلغ با توجه به خسارت سرمازدگی اکنون به هزار میلیارد لایر بوده است که انتظار می 13۰بدهی تا سال گذشته بالغ بر 

 .هزار میلیارد لایر رسیده باشد 14۰
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 شودمطالبات گندمکاران تا یک ماه آینده تسویه می

بر اینکه چه تسهیالتی برای پرداخت مطالبات گندم کاران از سوی بانک وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی 
شود اما اکنون به های کشاورزان این بود که پول آنها دیر پرداخت میکشاورزی در نظر گرفته شده، گفت: هر ساله یکی از گالیه

هزار میلیارد  12کنیم. امسال ت میمحض اختصاص پول از طریق شرکت بازرگانی دولتی یا وزارت جهاد کشاورزی آن را پرداخ
هزار میلیارد دیگر از منابع بانک کشاورزی  1۰ایم و لایر در یک مقطع برای کمک به تامین مالی خرید تضمینی گندم پرداخت کرده

ند و را پرداخت ککنیم و برنامه دولت این است که تا یکی دوماه آینده تمام مطالبات گندم کاران برای کاشت و تولید گندم پرداخت می
 .درصد آن را پرداخته است 63تاکنون 

 طرح کارت اعتباری برای خرید نهاده و بذر به نتیجه نرسید

مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سال گذشته قرار بود در قالب کارتی تا قبل از 
خرید نهاده و بذر برای کشت پائیزه مورد استفاده قرار گیرد و به کجا رسید، گفت: تسویه مطالبات گندم کاران این کارت برای 

 دهد پول گندم را نقدا پرداخت کنداستقبالی از این طرح نشد و طرح را ادامه ندادیم چرا که کشاورز ترجیح می

 لینک خبر
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 گندم 

 ایران اکونا  – 1۰/6/1397تاریخ : 

 تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست 2۰۰۰اعالم قیمت کمتر از 
بابیان اینکه طبق قانون باید تا آخر شهریور قیمت گندم اعالم شود، گفت: رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان 

 .اعالم قیمت کمتر از دوهزار تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست

گندم تحویل دادند وجه خود را دریافت کردند، ابراز داشت:  97 -96درصد افرادی که سال ۵۰ضمن بیان اینکه  محمدحسین خنکال
روز در پرداخت این وجه 9۰روزه مابقی وجه پرداخت شود اما اکنون دولت  1۵الی  1۰بعد از تحویل گندم با تاخیر  مقررشده بود

 .ها تعیین تکلیف شودعقب است لذا کشاورزان انتظار دارند این پرداخت

تری کنندگان بیشبوده و مصرف وی افزود: برای افزایش قیمت گندم سخنگوی دولت اعالم کرد با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم
ها برای عدم افزایش گران نشدن انرژی در بخش کشاورزی بود در صورتی که دارد لذا قیمت گندم را امسال افزایش ندهیم و بهانه آن

 .درصد رشد قیمت انرژی را شاهد هستیم 3۰الی  2۰بین 

 دولت منافع کشاورز را تامین کند

افزوده های آب کشاورزی دو پارامتر عوارض و مالیات بر ارزشکاران استان سمنان بابیان اینکه برای چاهرئیس بنیاد توانمندسازی گندم 
و  96کنیم اما عوارضی که از سال درصد اضافه شده است، ابراز داشت: مصرف برق ما را گران نکردند و ما نیز آن را تایید می 9

 .هزار تومان است ۴۵۰تا  3۰۰بر گرده ما کشاورزان سوار شده بین   97

نیم، تر پرداخت کشد اما اکنون باید رقمی اضافهمیلیون تومان تمام میخنکال در ادامه تصریح کرد: هزینه برق چاه کشاورزی حدود یک
 ،انتظارمان این است که دولت باید طبق قانون تا آخر شهریور و اول مهرماه قیمت محصوالت استراتژیک از جمله گندم، جو، چغندر

 .کلزا و ذرت را اعالم کند

ماهه نرخ محصوالت استراتژیک را اعالم نکند تا کشاورز بداند رود همانند سال پیش با تاخیر هشتوی افزود: از دولت انتظار می
لت این ومنافع او کجاست و چه محصولی را کشت کند لذا با همه این تفاسیر کشاورزان انتظار دارند با توجه به عدم رشد قیمت گندم د

درصد افزایش دهد لذا ما کشاورزان راضی به این نیستیم که کمتر از دو هزار تومان قیمت گندم را  ۴۰الی  3۰محصول را حداقل 
 .اعالم کنند

کاالی یمت ها نباید به واردات ارزان قلزوم تقویت کشاورزان گندم کاررئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه نگاه
اگر در شرایط و تحوالت سیاسی از نظر گندم دچار تحریم شویم فاجعه بزرگی در کشور رخ  :استراتژیک نظیر گندم باشد، ابراز داشت

 .خواهد داد لذا رویکرد باید به این سو باشد که گندم قوت غالب مردم ومالک نان است و باید کشاورزان این حوزه تقویت شوند

درصدی گندم خصوصا در شاهرود بودیم،  2۰الی  1۰ه با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آب شاهد رشد تولید خنکال ضمن بیان اینک
تصریح کرد: در استان سمنان بهترین گندم از نظر پروتئین و کیفیت پخت نان متعلق به بخش کالپوش میامی است که متاسفانه مستقیم 

 .یم گندم خوب منطقه در همین شاهرود و میامی به مصرف برسدخواهشود و میبه خارج از شهرستان ارسال می

وی افزود: االن یکی از مشکالت حوزه کشاورزی کود اوره است در دولت قبلی صنایع از جمله پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار 
باید  و ه در کشور هیچ مشکلی نداریم صرفد لذا در ارتباط با تامین کود اورگیرند که برای ما نمیها یقه دولت را میشد و امروز همان

 پذیر نباشد؟روز دسترسی به محصول امکان ۴۰پرسید کشوری که پتروشیمی و کود اوره برای صادرات دارد چرا حدود 

  لینک خبر
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 گندم 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ : 

تومان 17۰۰نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم   
تومان  17۰۰رود نرخ خرید تضمینی گندم حداقل های تولید، انتظار مییک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش هزینه

 .اعالم شود

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

رید در های مناسب بهاره، امسال وضعیت خ، از وضعیت مساعد تولید گندم خبر داد و گفت: با توجه به بارشخبرنگاران جوان
های سردسیری نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشی گرفته استاستان . 

شود امسال میزان خرید از بینی میهزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است و پیش 6۰۰میلیون و  9وی افزود: تاکنون بیش از 
میلیون تن عبور کند 1۰مرز  . 

فتایمانی درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران گ خرداد گندم تولیدی خود را تحویل مراکز  22مطالبات کشاورزانی که تا  :

درصد  ۵۰خرداد به بعد گندم خود را تحویل دادند، 22دولتی دادند، به طور کامل تسویه حساب شده است و مابقی کشاورزان که از 
 .مطالبات خود را دریافت کردند

یی مبنی بر کاهش میزان تولید وجود داشت، اما هم اکنون تولید گندم نسبت به مدت هاوی ادامه داد: اگرچه در دو ماه اخیر نگرانی
هایی مبنی بر آینده گندم وجود داردمشابه سال قبل پیشی گرفته است و تنها نگرانی . 

کاهش بارندگی بر میزان تولید گندم تاثیر نداشت بیشتر بخوانید:  

این مقام مسئول درباره آینده مبهم گندم افزود: وزارت جهاد کشاورزی در یک برنامه مدون در نظر دارد که ضریب خوداتکایی گندم 
قیمت عامل اصلی ایجاد انگیزه در کشاورزان استبه همین دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح و   را افزایش دهد، . 

ایمانی با انتقاد از عدم تعهدات دولت به قانون خرید تضمینی در دو سال گذشته گفت: اگر امسال قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با 
ار بگیرد چرا که در چند ماه های تولید افزایش نیابد، این احتمال وجود دارد که کشت گندم تحت تأثیر این موضوع قرتورم و هزینه

درصد افزایش داشته است 1۰۰درصد و سموم  3۰اخیر نرخ ادوات کشاورزی  . 

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگر دولت برای سال زراعی جدید تدبیری برای واقعی شدن نرخ محصوالت نداشته 
ددا از سر گرفته خواهد شدباشد؛ مطمئنا ضریب خوداتکایی گندم کاهش و واردات مج . 

شود تا تولیدکنندگان به سراغ کشت به گفته وی تأخیر در اعالم به موفع نرخ خرید تضمینی و بی مهری به کشاورزان موجب می
بر که بازار داخلی و صادراتی مناسب دارد، بروند و این امر به نفع اقتصاد ملی نیستمحصوالت آب . 

نباید کمتر  9۸_97های تولید قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی اران ادامه داد: براساس هزینهرئیس بنیاد توامندسازی گندمک
رودتومان باشد چرا که در غیر این صورت پایداری تولید این محصول استراتژیک از بین می 17۰۰از  . 

به افزایش دما، میزان ذخایر استراتژیک گندم در  این مقام مسئول از کاهش ذخایر استراتژیک گندم در دنیا خبر داد و گفت: با توجه
 .دنیا کاهش یافته است در حالیکه در کشور مشکلی در تأمین گندم نداریم و انتظار می رود با حمایت دولت این استمراری ادامه یابد
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تولید عالوه بر کاهش تولید بسیاری های ایمانی در پایان تصریح کرد: تأخیر در اعالم نرخ خرید و عدم افزایش آن متناسب با هزینه
رو خواهد کرد که از حاکمیت تقاضا داریم برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان و از صنایع پسین و پیشین را با مشکالتی روبه

تا  افزایش جمعیت در حاشیه شهرها تدبیر مناسبی برای افزایش نرخ خرید تضمینی به کار گیرد و در زمان مقرر خود اعالم کند

 .عالوه بر رعایت حقوق کشاورزان، آسیبی به امنیت غذایی کشور وارد نشود

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ :   

به عراق + سندزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه لغو ممنوعیت صادرات سیب  
زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق تا اطالع ثانونی بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ممنوعیت صادرات سیب

 .لغو شده است

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  دن و تجارت استان تهران با توجه به یدهللا صادقی رئیس سازمان صنعت، مع 

های تابعه خود در زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق، با ارسال نامه ای به ادارات شهرستاناعالم لغو ممنوعیت صادرات سیب
سازمان توسعه  97/5/17مورخ  97/24۰/22/5۸2نامه شماره استان و ریاست اتاق اصناف تهران نوشت: به پیوست تصویب

زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به کشور عراق تا اطالع ثانوی جهت اطالع به جارت ایران مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیبت
گرددواحدهای ذی ربط ارسال می . 

تهران بنابراین گزارش قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نیز پیرو این نامه با ارسال نامه ای به اتحادیه صنف بارفروشان 
 1397/۰5/23مورخ  97/73121و اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران نوشت: احتراما، بدین وسیله تصویرنامه شماره 

زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمایم مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیب
گرددبرداری مقتضی ایفا میت جهت اطالع و بهرهکشور عراق تا اطالع ثانونی به پیوس . 

 لینک خبر
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 گوشت قرمز
 

 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 بار قیمت گوشت گوسفند و گوساله در بازارهای میوه و تره
های دارای مجوز در میادین و بازارهای به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفه

 دسازمان مدیریت میادین، عالوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجم
 .کنندوارداتی نیز اقدام می

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با اعالم اینکه نرخ گوشت گرم گوسفندی وارداتی بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از 

کنندگان و تولیدکنندگان و در قالب طرح تنظیم بازار تعیین شده است، تأکید کرد: قیمت گوشت گوسفند و گوساله منجمد مصرف

 .ی نیز بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و به میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین ابالغ شده استواردات

گوشت منجمد وارداتی نیز باید به صورت   :بندی گوشت گرم گوسفندی وارداتی در محل، خاطرنشان کردوی با اشاره به بسته

رای برچسب مشخصات، شامل نام محصول، شماره مجوز دامپزشکی، شرایط نگهداری، بندی نایلونی و شفاف عرضه شده و دابسته

 .بندی کننده باشدتاریخ تولید و انقضاء و نام و نشانی مرکز بسته

بار شهرداری تهران نیز در این خصوص تأکید کرد: محصوالت معاون بازرگانی و اقتصادی سازمان مدیریت میادین میوه و تره

کنندگان قطعات و اوزان کوچک و متناسب با مصرف خانوار )حداکثر سه کیلوگرم( مجاز به ارائه از سوی عرضه مذکور صرفاً در

 .است

های کمی، کیفی و بهداشتی از سوی وی با اعالم اینکه ارائه محصوالت فوق صرفاً منوط به رعایت کلیه موازین و دستورالعمل

بار سازمان مدیریت امر بر عهده مدیران میادین و روسای بازارهای میوه و ترهکنندگان است و مسئولیت حسن اجرای این عرضه

 .میادین است

 :بر اساس این گزارش، قیمت انواع گوشت گرم گوسفندی وارداتی به شرح زیر است

 (تومان )شامل نصف الشه راسته، گردن، سردست و ران 375۰۰شقه الشه گوسفندی: هر کیلوگرم  -

 (گاهتومان )شامل ران، راسته، دنده و قلوه 3۸5۰۰فندی: هر کیلوگرم نیم شقه ران گوس -

 (تومان )شامل کف دست، سردست، ماهیچه، گردن، جناق و دنده 365۰۰نیم شقه سردست گوسفندی: هر کیلوگرم  -

 :به موجب این گزارش، قیمت انواع گوشت گوساله منجمد برزیلی نیز به شرح زیر اعالم شده است

 تومان 29۰۰۰ه منجمد برزیلی: هر کیلوگرم ران گوسال -

 تومان 2۸5۰۰سردست گوساله منجمد برزیلی: هر کیلوگرم  -

 تومان 2۸5۰۰گردن گوساله منجمد برزیلی: هر کیلوگرم  -

 :گذاری شده استهمچنین قیمت انواع گوشت گوسفند منجمد وارداتی به ترتیب زیر نرخ

 تومان 35۰۰۰گرم سردست گوسفندی منجمد وارداتی: هر کیلو -

 تومان 345۰۰راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 تومان 37۰۰۰ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -
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 تومان 24۰۰۰گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی: هر کیلوگرم قلوه -

 تومان 36۰۰۰کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 تومان 34۰۰۰گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 تومان 41۰۰۰ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی: هر کیلوگرم  -

 لینک خبر
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قرمز گوشت   

ایران کونا  – 11/6/1397تاریخ :   

 تداوم افزایش قیمت گوشت گوسفندی/پیش بینی کاهش نداریم
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش مجدد قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: برای روزهای آینده پیش 

 .بینی کاهش قیمت نداریم

ندی در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای قیمت گوشت گوسف از افزایش مجدد  علی اصغر ملکی
هزارتومان رسیده است 6۰تا  ۵9مصرف کنندگان به  .   

وی درباره دالیل افزایش قیمت این کاال، گفت: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است ضمن اینکه این گرانی فقط مربوط به گوشت 
استنیست و همه کاالها گران شده  .   

عالوه بر این در آستانه ماه محرم قرار داریم و تقاضا  :رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به بازگشت حجاج به کشور، افزود

   .در بازار رو به افزایش است، دامداران نیز دام خود را با قیمت های کم عرضه نمی کنند

درباره وضعیت قیمت در روزهای آینده گفت: با این شرایط انتظار نمی رود با ملکی با بیان اینکه قاچاق دام هنوز هم ادامه دارد، 
   .کاهش نرخ این ماده پروتئینی مواجه شویم

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ

 
 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 بر اساس اعالم مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول 
 1397مرداد  –به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری 

 .منتشر شد
سیب »افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم ، بیشترین 1397بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه 

درصد افزایش  2۸.7با « مرغ ماشینی»درصد افزایش و  29،۸با « پرتقال محصول داخل»درصد افزایش،  3۸.6 با« درختی زرد

 .در این ماه هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته است بوده است.

درصد افزایش و پس  ۸5،۸با « پرتقال محصول داخل»مربوط به  (1396یش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مرداد بیشترین افزا

درصد افزایش می باشد. بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه  ۸3،7با «  سیب درختی زرد »درصد افزایش و  ۸4.1با « خیار»از آن 

 .درصد کاهش می باشد 47.5با « ازپی»( مربوط به قلم 1396مرداد )مشابه سال قبل 

 لینک خبر
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مرغ گوشت   

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/6/1397تاریخ :   

ُگشودن قیمت مرغنیم نگاهی به دالیل و پشت پرده پر   
مرغ که نقش بسزایی درسبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفاء می کند اخیرا با افزایش قیمت تامل برانگیزی روبرو شده 

 .است

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،مرغ از نمونه محصوالت غذایی به شمار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

می رود که در سفره و سبد غذایی خانوارهای ایرانی،نقش عمده و بسزایی را ایفاء می کند و شاید تلقی آن در دایره یکی از 
ی ایرانی اغراق آمیز نباشدمحصوالت اساسی و اصلی خانوارها . 

با این اوصاف و با توجه به نوسانات قیمتی که مرغ در طول هفته های گذشته تجربه کرده،به تبع لزوم ثبات و کنترل قیمت این 
 .محصول بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

و مقایسه آن با نرخ گوشت مرغ در مدت زمان آنچنان که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها و محاسبات نرخ فعلی قیمت مرغ 
درصدی همراه شده که عدد و رقم قابل توجهی به  4۰مشابه سال قبل نشان می دهد،قیمت این محصول نسبت به یکسال گذشته با رشد 

 .نظر می رسد

ها نرخ این محصول تومان بود،اما این روز 2۰۰هزار و  ۸،قیمت مرغ در هر کیلوگرم حدود 1396در اواخر مرداد ماه سال 
تومانی در هر کیلو ایستاده است 6۰۰هزار و  11پرطرفدار بر پلکان  . 

هزار تومان در هر کیلو را تجربه کرد اما عوامل متعددی مزید بر علت شده تا قیمت مرغ با  ۸در فروردین ماه سالجاری،مرغ ، نرخ 
هزار تومانی همراه شود 3افزایش بیش از  . 

توزیع کنندگان ُخرِد مرغ در غرب استان تهران در گفت و گو با مرتضی قربانی،یکی از ،با صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   

اه اشاره به افزایش قیمت مرغ و کسادی حاکم بر بازار گفت: در این شرایط،باال گرفتن قیمت مرغ که با کاهش قدرت خرید مردم همر
 .شده،باعث کاهش مشتری و تنزل تعداد فروش مرغ شده و در مناطق حاشیه نشین این کسادی بیشتر به چشم می خورد

وی افزود: ما نیز بصورت متقن و موثق از دلیل افزایش قیمت مرغ بی خبر هستیم ، برخی آن را ناشی از سودجویی برخی 
فزایش قیمت نهاده های دامی و برخی دیگر عامل آن را در بر هم خوردن نظام تولیدکنندگان می دانند،برخی دیگر دلیل آن را در ا

 .عرضه و تقاضا جستجو می کنند

قربانی گفت:شیوع آنفوالنزای مرغی در ماه های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت مرغ عنوان می شود،اما فارغ از 
ست رکود حاکم بر بازار و کاهش ضریب فروش توزیع کنندگان خرد پروتئین و هرگونه دلیل و عاملی،آنچه که مشهود و ملموس ا

 .مرغ در طی هفته های گذشته و بخصوص روزهای اخیر است

 با افزایش قیمت نهاده های دامی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ بود

در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:نهاده های چندی پیش،ناصر نبی پور،رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
درصدی همراه شده و به تبع در چنین شرایطی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ و عدم  3۰۰تا  1۰۰دامی با افزایش قیمت

 .افزایش آن بود
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جوجه یک روزه نیز به نسبت سال درصد بوده،می گوید: 9۰ماه گذشته باالی  6وی با ذکر این نکته که قیمت سویا و ذرت نسبت به 
 5۰۰هزار و  2درصدی همراه شده بصورتی که در سال گذشته محصول مذکور)جوجه یک روزه(با نرخ  1۰۰گذشته با افزایش 

تومان عرضه می شود 5۰۰هزار و  5تومانی عرضه می شد اما در سال جاری این محصول، . 

 حباب قیمت مرغ از بین می رود ؟

لفقاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص چندی پیش،کریم ذوا
افزایش قیمت گوشت مرغ با توجه به افزایش نرخ ارز و باال رفتن نرخ نهاده هایی همچون  : نوسانات و افزایش قیمت مرغ گفت

رسد ذرت و سویا در بازارهای جهانی تا حدودی،طبیعی به نظر می . 

 .وی می گوید:افزایش دما وکاهش تولید مرغ در مرغداری ها از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت مرغ به شمار می رود

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به افزایش تولید گوشت مرغ از کاهش قیمت آن در طی دو هفته آینده خبر داد

ظ میزان تولید گوشت مرغ،کمبودی وجود ندارد و تولید به میزان کافی است و با عرضه این محصول به ذوالفقاری معتقد است از لحا
 .بازار،حباب قیمتی نیز از بین خواهد رفت

این مقام مسئول می گوید:در آینده ای نزدیک واحدهای تولید تخم مرغ که در پی شیوع آنفوالنزا از تولید خارج شده بودند نیز به 
درصد تخم مرغ کشور را  17د باز خواهند گشت و در این خصوص نیز با بازگشتن واحد های تولیدی دراستان تهران که چرخه تولی

 .تامین می کنند ، قیمت این محصول عادی و منطقی تر خواهد شد

ر خصوص افزایش قیمت چندی پیش،محمد حسین مقیمی،استاندار تهران نیز در حاشیه مراسم تجلیل از آزادگاِن استانداری تهران ، د
مرغ مطرح کرد : نوسانات قیمت در بازار به تدریج حل خواهد شد.برخی مواقع،به دلیل اینکه مرغداران مواد اولیه را با تاخیر 

دریافت می کنند و یا آن را با ارزی گران تری خریداری می کنند،قیمت ها با افزایش همراه می شود اما به تدریج شاهد تثبیت قیمت 
خواهیم بودها  . 

استاندار تهران در ادامه می افزاید:همواره قاعده و قانونی در بازار حاکم است که کاالها با یک سود عادالنه عرضه شود،اما در 
ماه اخیر برخی از فروشندگان برای سود بیشتر کاالهای خودر ا احتکار کردند و این در حالی رخ داده که می توانستند  3تا  2فاصله 

ت و کاالها را در مدار عرضه قرار دهندمحصوال . 

 رانت و سودجویی در بازار نهاده های دامی

اگرچه موارد فوق در باال رفتن و پر گشودن نرخ مرغ بی تاثیر نبوده اما برخی اخبار حاکی از این موضوع است که به موازات آن 
از اصلی ترین محصوالِت غذایِی مورد نیاز مردم ، با برخی رانت ها، سودجویی ها و انحصارها نیز مزید بر علت شده تا یکی 

 .افزایش قیمت همراه شود

، ضمن صنعت،تجارت و کشاورزی  عباس پاپی زاده،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

واردات نهاده های دامی اظهار کرد:نوسانات نرخ ارز از ابتدای سالجاری ، بهانه ای شد تا وارد انتقاد از انحصار صورت گرفته در 
 .کنندگان،قیمت نهاده های دامی را بصورت چشمگیر و فزاینده ای افزایش دهند

مانی انجام شده،اما تو 2۰۰هزار و  4وی افزود:با وجود اینکه،وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده وارداِت نهاده ها با ارز دولتی 
تومانی وارد شده که با این اوصاف نباید قیمت  7۰۰هزار و  3تاکنون بخش قابل توجهی از نهاده های دامی همانند سال گذشته با ارز 

 .نهاده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته،با تفاوتی همراه شود
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و فقدان نظارت مطلوب و سازنده باعث شده تا قیمت نهاده های  بنابر اظهارات این نماینده مجلس شورای اسالمی،نوسانات نرخ ارز
 .دامی با تغییر و تحوالتی همراه شود و همین موضوع به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده تمام شد

وی می گوید:واردات نهاده های دامی بصورت انحصاری توسط دو نفر انجام می شود و این در شرایطی است که بر مبنای 
رکز واردات و صادرات انواع محصوالت کشاورزی بر عهده وزارتخانه متبوع)جهاد کشاورزی( استقانون،تم . 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:با توجه به این واقعیت که واردات نهاده های دامی توسط افراد معدود و 
م به جای ثبت سفارش کاال ایجاد انحصار و کنترل قیمت خاص صورت می گیرد و به وزارت جهاد کشاورزی نیز اعالم کرده ای

بازار توسط افراد خاص ، با فعال کردن تشکل های بخش کشاورزی و واردات نهاده ها به واسطه اعضای این تشکل ها به موضوع 
 .انحصاِر وارداِت نهاده های دامی خاتمه داده شود

های دامی بر قیمت محصوالت پروتئینی یادآوری کرد:ایجاد انحصار در  وی در پایان در خصوص تاثیر انحصار در واردات نهاده
واردات نهاده های دامی،افزایش هزینه تولید و نوسان شدید قیمت گوشت،مرغ و تخم مرغ را به همراه داشته به نحوی که مصرف آن 

چرخه تولید خارج می شونددر سبد خانوار،کاهش یافته و در صورت استمرار این وضعیت،تولید کنندگاِن بسیاری از  . 

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ 

 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم  1۵تولید ساالنه 
شبکه  21یی با حضور در بخش خبری ، مرتضی رضاصدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 

میلیون تن مواد خوراکی در سال  75یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 
ای از تغذیه مردم را شکل می میلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عمده 15تولید و مصرف و بیش از 

 .دهد
هزار تن  7۰۰میلیون و  1۰امسال حدود  :ن اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، ادامه دادوی با بیا

 .هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ۸6۰هزار تن تخم مرغ و  5۰۰هزار تن گوشت مرغ،  35۰میلیون و  2شیرخام، 

اندازی شده یزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راهرضایی افزود: چند سال پیش سامانه ای برخط برای رصد کردن م

 .دهداست که همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می

ها متعادل شد، ماه گذشته قیمت مرغ افت عجیبی داشت که مرغداران را با ضرر مواجه کرد، سپس قیمت 3وی اضافه کرد: در حدود 

 .که مد نظر وزارت جهاد کشاورزی است اما اکنون قیمت ها باالتر از آن چیزی است

شود، میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال تولید می 3۰۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیارد و 

 .میلیون قطعه مرغ پرورش داده شده که اکنون وارد بازار شده است 1۰۸گفت: ماه پیش حدود 

نوسانات قیمت در بازار گوشت و مرغ بیان و اضافه کرد: یکی از بزرگترین برنامه های وزارت  رضایی، واسطه گری را از علل

 .جهاد کشاورزی از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره است که اتحادیه ها باید پای کار بیایند و تولید و عرضه را مدیریت کنند

واردکننده ذرت و کنجاله  1۰۰هاده ها وجود ندارد، گفت: اکنون بیش از وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان انحصاری در واردات ن

 .سویا در کشورمان فعال هستند

درصد بیشتر از پارسال به بازار عرضه شده است و  6۰درصد و کنجاله سویا حدود  3۰رضایی افزود: امسال، ذرت حدود 

 .محدودیت توزیع نهاده ها را نداشتیم

جهاد کشاورزی گفت: گرمای بی سابقه امسال موجب کاهش جوجه کشی در برخی از شهرهای کشور  معاون تولیدات دامی وزارت

 .شد

وی با درخواست از مردم برای کاهش مصرف مرغ درشت، در بیان علت این درخواستش گفت: این الگوی مصرف موجب شده 

درشت زیاد است و مصرف آن از نظر پزشکی است که میزان بیشتری دان برای مرغداری ها مصرف شود و همچنین دورریز مرغ 

 .هم مورد تائید نیست

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ

 ایران اکونا  – 12/6/1397تاریخ : 

 کاهش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خرده فروشی
هزار  1۰اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه به قیمت  رئیس

 .تومان در بازار خرده فروشی خبر داد 6۵۰و 

خانی گفت: قیمت مرغ امروز در کشتار گاه برای صاحبان واحدهای عرضه فبه گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، مهدی یوس
 .تومان است9۵۵۰کننده مرغ 

درصد سود به مشتریان عرضه می شود  1۰اتحادیه پرنده و ماهی، با بیان اینکه قیمت مرغ در واحدهای صنفی با احتساب  رئیس
 .ان واحد های صنفی عرضه می شودتومان به صاحب 97۵۰افزود: قیمت مرغ در مراکز عمده فروشی 

تومان در بازار خرده فروشی است ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال  9۰۰۰مرغ شمال  خانی با بیان اینکه امروز قیمتیوسف
 .تومان است 99۰۰در میدان بهمن 

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ 

ایران اکونا  – 13/6/1397تاریخ :   

 تر از نرخ مصوبتومان گران 2۵۰۰مرغ 
تومان باید فروخته  ۸17۵در حالیکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار مصرف نهایتا 

رئیس ها کاهشی شد و به گفته هزار تومان هم رسید که طی دو روز اخیر مقداری قیمت 12شود، این محصول به کیلویی 
 .تومان کاهش یافته است 6۵۰هزار و  1۰اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، به 

خانی، در رابطه با شرایط بازار مرغ و ماهی، اظهار کرد: طی دو روز گذشته برخالف روند یک ماه گذشته که بخش مهدی یوسف
قبول مرغ را در بازار اعالم ادیه نرخ منطقی و قابلدولتی خواهان عدم اعالم نرخ از سوی اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی بود، اتح

 .کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران ادامه داد: با اعالم نرخ از سوی اتحادیه قیمت مرغ روند کاهشی به خود گرفت و طی 
مالحظه استوند تندتری قابلتومانی مواجه شد و این کاهش قیمت در مرغ گرم با ر ۸۰۰دو روز گذشته قیمت مرغ زنده با کاهش  . 

وی ادامه داد: بخش دولتی در یک ماه گذشته بر این عقیده بود که اگر اتحادیه قیمتی اعالم نکند بازار دچار تنش و افزایش قیمت 
هزار  12 تومان و مرغ تازه به کیلویی ۸۰۰۰نخواهد شد که این موضوع کامالً اشتباه بود و عاملی شد تا قیمت مرغ زنده به کیلویی 

 .تومان برسد

او میزان عرضه را متناسب ارزیابی کرد و گفت: میزان عرضه گوشت مرغ و مرغ زنده بیش از نیاز بازار است که در ساعات 
بینی بر آن است تا طی عرضه مرغ گرم در تومان اعالم شد و پیش 2۰۰هزار و  11انتهایی روز یکشنبه هر کیلوگرم گوشت مرغ 

تومان عرضه شود 6۰۰هزار و  1۰ر قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه مرغ روز دوشنبه حداکث . 

 12۰۰طور میانگین مصرف روزانه تهران رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی قیمت گوشت مرغ را کاهشی بیان کرد و گفت: به
تن است 13۰۰تا  . 

روزهای اخیر همچنان نسبت به گذشته گران است و این  یوسف خانی در رابطه با شرایط بازار ماهی بیان کرد: قیمت انواع ماهی در
هزار تومان به  1۴آال را از داده که قیمت هر کیلو ماهی پرورشی قزلآبی و شرایط نامساعد پرورش ماهی رخواسطه کمموضوع به

هزار تومان افزایش داده است 21 . 

صعودی به خود گرفته که این موضوع به دلیل کاهش عرضه های غیر پرورشی در چند وقت اخیر روند وی ادامه داد: قیمت ماهی
ماهی است و جای سؤال دارد که از میان اجازه نداشتن صیادی و کاهش میزان صید کدام موضوع محقق شده و بر کاهش عرضه 

 .تأثیرگذار است

تومان،  9۰۰۰در میدان بهمن را تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ  7۰۰۰الزم به ذکر است که اتحادیه قیمت هر کیلو مرغ زنده را 
 1۰تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه برای عرضه به مشتری  97۵۰دار تومان، قیمت تحویل به مغازه 9۵۰۰در کشتارگاه 

کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار تومان اعالم کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر 6۵۰هزار و   
 .8200 باید فروخته شودتومان 

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  -15/6/1397تاریخ : 
 لزوم توسعه کشاورزی هوشمند/ کشاورزی معیشتی جوابگوی نیاز کشور نیست

یک مقام مسئول گفت: با توجه به مزایای فراوان توسعه کشاورزی هوشمند در کشور ، ورود به این بخش امری ضروری 
 .است

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارعلی خان 

از کشور نیست، اظهار کرد: براین اساس با سازمان تحقیقات ،با اشاره به اینکه کشاورزی سنتی جوابگوی نیباشگاه خبرنگاران جوان
 .و آموزش و ترویج کشاورزی وارد مذاکره شدیم که باید کشاورزی هوشمند در کشور توسعه یابد

به گفته وی توسعه کشاورزی هوشمند منجر به افزایش بهره وری تولید، بهینه سازی کیفیت محصول،کاهش فرسایش خاک ،صرفه 
 .کاهش هزینه های تولید خواهد شدجویی آب و 

 .خان محمدی ادامه داد: هم اکنون پروژه هوشمند سازی در باغات انگور استان قزوین و زراعت استان زنجان در حال اجراست

 دوره کشاورزی معیشتی به سر آمده است بیشتر بخوانید:

ز جمعیت نیست؛ مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه کشاورزی خرده پا جوابگوی نیا
 .بنابراین ورود فناوری و تکنولوژی به این بخش امری ضروری است تا بتوان براساس آن تولید را مدیریت کرد

 لینک خبر
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 متفرقه
 

فود پرس  – 12/6/1397تاریخ :   

طعنه معاون وزیر بهداشت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار میوه/ خدمات پزشکی مثل میوه گران 

شودنمی معاون کل وزارت بهداشت:وزارت بهداشت قاطعانه برای جلوگیری از افزایش قیمت  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی 

پزشکی ایستاده است و جامعه پزشکی نیز تاکنون همکاری الزم را داشتند وخدمات پزشکی مثل میوه گران خدمات 
شودنمی .  

 

ایرج حریرچی در هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت گفت: البته قیمت دارو به دلیل اینکه برخی مواد اولیه از 

دهیم در شرایط درصد افزایش یافته است که کمتر از تورم کشور است و اجازه نمی 9شود در حدود همان خارج از کشور وارد می

شویمای و قیمتی در حوزه سالمت نمیکنونی خدمات پزشکی افزایش یابد کما اینکه منکر تخلفات تعرفه . 

 

شود از جمله محصوالتی یز تولید میهای که در ایران نمعاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: متأسفانه وقتی کاالهایی به مانند میوه

هستند که بیشترین افزایش قیمت داشتند بنابراین وقتی خدمات پزشکی نسبت به دیگر کاالها در کشور افزایش نیافته است باید از 

نیز تعرفه پزشکی به هیچ عنوان افزایش نیافت 97جامعه پزشکی قدردان بود به طوری که در سال  . 

 

محصوالت کشاورزی است اصلی تولید و تنظیم بازار میوه و سایر د کشاورزی متولیگفتنی است وزارت جها  

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 

فود پرس  – 13/6/1397تاریخ :   

 
مجری نمایشگاه دام و طیور تهران صدای سازمان توسعه تجارت را هم در آورد+سندتخلفات   

سرپرست دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه تجارت در نامه ای به مجری برگزاری  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 بازاریابی حاوی مواردنمایشگاه دام وطیور تهران ضمن بر شمردن تخلفات انجام شده خواستار توقف سریع فعالیتهای 
 .خالف واقع و غیر قانونی و بازگرداندن کلیه وجوه اضافی به ذی نفعان نمایشگاه دام و طیور شد

، متن نامه فاطمه صائب سرپرست دفتر خدمات اطالعات تجاری سازمان توسعه «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

میالد مبتکر شرق به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه دام و طیور تهران به شرح تجارت خطاب به ساالر رضایی مدیرعامل شرکت 

 :زیر است

 جناب آقای ساالر رضایی 

 مدیرعامل محترم شرکت میالد مبتکر شرق 

 موضوع: موارد تخطی از ضوابط 

 با سالم، 

مبنی بر تخلفات انجام شده در امر برگزاری  4/6/97احتراماً با توجه به مستندات ارائه شده به کمیته تخلفات نمایشگاهی جلسه مورخ 

عنوان تخطی از ضوابط رساند موارد مشروحه زیر بهویژه نمایشگاه دام و طیور تهران به اطالع میتعدادی از رویدادهای تجاری به

  :و مقررات برگزاری رویدادهای تجاری و از مصادیق بارز تخلف محسوب گردید

ارت ایران در تبلیغات برگزاری همایش جهانی آنفلوانزای پرندگان و ادعای خالف واقع، مبنی بر درج آرم سازمان توسعه تج -1

  .حمایت سازمان از همایش مذکور

آالت و چوب قبل از صدور مجوزآالت، ماشینرسانی در خصوص برگزاری نمایش یراقاطالع -2 .  

رسانی نمایشگاه اطالع در« برگزارکننده دائمی نمایشگاه دام و طیور»درج عنوان  -3  

کنندگان در نمایشگاه دام و طیور اخذ مبالغ اضافی از شرکت -4  

های بازاریابی حاوی موارد خالف واقع و غیرقانونی نسبت به بازگرداندن کلیه بنابراین، الزم است در اسرع وقت ضمن توقف فعالیت

ت پذیردوجوه اضافی به ذینفعان نمایشگاه دام و طیور اقدام فوری صور .  

طور شفاف ای بهبایست طی نامهالذکر و بازپرداخت مبلغ اضافی اخذ شده میهای نمایشگاه فوقها و هزینهبدیهی است موضوع تعرفه

به اطالع کلیه ذینفعان رسانده شود و مستندات مربوطه به همراه سایر مدارک برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص 

حداکثر تا پایان هفته جاری به این سازمان منعکس گرددبرگزاری نمایشگاه،  .  

 با تشکر                                    

 سرپرست دفتر خدمات اطالعات تجاری       

» بنا بر این گزارش سال گذشته نیز خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان تشکل صنعت دام و طیور به واگذاری رانتی  6اعتراض 

 .به بررسی نحوه واگذاری و برگزاری نمایشگاه دام و طیور تهران پرداخته بود « نمایشگاه تخصصی+ اسناد

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/6/1397تاریخ :   

های ممنوعه در فضای مجازی پیدا شدسرو کله میوه  
هایی که زیر مجموعه اتحادیه نیستند، ممنوعه تنها در فضاهای مجازی و فروشگاههای یک مقام مسئول گفت: تجارت میوه

شودانجام می . 

وگو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های ممنوعه تنها در فضاهای مجازی و های قاچاق در بازار خبر داد و گفت: تجارت میوه، از کاهش عرضه میوهخبرنگاران جوان
شودهایی که زیر مجموعه اتحادیه نیستند و پروانه کسب ندارند، انجام میفروشگاه . 

های وارداتی موجود در بازار غیرقانونی انبه، آناناس، نارگیل و موز را قانونی دانست و افزود: مابقی میوههای وی تنها واردات میوه
 .است

هایی همچون سیب سبز فرانسه، گالبی آفریقا، لیموترش برزیل و غیره در رغم آنکه میوهکارگر در پاسخ به این سوال که چرا علی
ظارتی برآن نیست، بیان کردشود، اما نها توزیع میویترین مغازه ها را های خارجی موجود در مغازههر یک از افراد که میوه :

تماس بگیرند تا بازرسان در اسرع وقت به تخلف آنها رسیدگی کنند 556623۸۰رؤیت کردند بالفاصله با شماره تلفن اتحادیه  . 

وتره بارنوع میوه قاچاق در حاشیه میدان میوه ۵توزیع چراغ خاموش  بیشتر بخوانید:  

های های ممنوعه در فضای مجازی تأثیری بر بازار میوهرئیس اتحادیه میوه و سبزی در پاسخ به سوال دیگری که آیا تجارت میوه
های ممنوعه به سبب تصریح کرد: با توجه به کوچک شدن سفره خانوار ناشی از شرایط اقتصادی، تجارت میوه داخلی دارد،

های هنگفت آنها تأثیری بر بازار داخل نداردقیمت . 

 لینک خبر 
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 رکباتم
 

 خبرگزاری فارس  – 12/6/1397تاریخ : 

 بر اساس اعالم مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول 
 1397مرداد  –به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری 

 .منتشر شد
سیب »، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 1397بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه 

درصد افزایش  2۸.7با « مرغ ماشینی»درصد افزایش و  29،۸با « پرتقال محصول داخل»درصد افزایش،  3۸.6 با« درختی زرد

 .در این ماه هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته است بوده است.

درصد افزایش و پس  ۸5،۸با « پرتقال محصول داخل»مربوط به  (1396بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )مرداد 

درصد افزایش می باشد. بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه  ۸3،7با «  سیب درختی زرد »درصد افزایش و  ۸4.1با « خیار»از آن 

 .درصد کاهش می باشد 47.5با « پیاز»بوط به قلم ( مر1396مرداد )مشابه سال قبل 

 لینک خبر 
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 مرکبات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/6/1397تاریخ :   

هزار تومان است 1۰آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ حداکثر قیمت هر کیلو نارنگی نوبرانه   
یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش عرضه ناشی از سرمازدگی زودرس بهاره و تاثیر پذیری تورم در تمامی 

 .کاالها،بازار میوه و صیفی تعریفی ندارد

وگو با خبرنگاراسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

، با اشاره به اینکه بازار میوه و صیفی تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون قیمت اقالمی نظیر هویج، گوجه خبرنگاران جوان
خیار و بادمجان در میدان همچنان باالست فرنگی، . 

کاهش عرضه ناشی از سرمازدگی زورد رس بهاره،گرانی تمامی اقالم ناشی از تورم و عدم ارائه فاکتور و خالص فروشی در   وی
 .میدان را دلیل اصلی افزایش قیمت میوه در سال جاری اعالم کرد

ان بدون احتساب هزینه های کارگری توزیع شود مطمئنا این موضوع در کاهش این مقام مسئول ادامه داد: اگر قیمت میوه در مید
 .قیمت تمام شده تاثیر بسزایی خواهد داشت

 بیشتر بخوانید:علت افزایش قیمت محصوالت باغی چیست؟/ قحطی در بازار میوه وجود ندارد

دانه هزار، انگور بی ۸تا  2و افزود: قیمت هر کیلو انجیر سیاه هزار تومان اعالم کرد  15تا  6کارگر،نرخ هر کیلو انجیر زرد را 
 15تا  6هزار، زغال اخته  17تا  7هزار، توت فرنگی  ۸تا  4، آلو شابلون 5۰۰هزار و  6تا  2هزار، انگور عسگری  9تا  4زرد 

است هزار تومان 7تا  4هزار و گردو تازه  4۰تا  25هزار، پسته تازه  ۸تا  3هزار و سیب گالب  . 

، 5۰۰هزار و  3تا   این مقام مسئول با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار گفت: هم اکنون هر کیلو خیار رسمی با نرخ یک هزار
هزار، هلو زعفرانی  1۰تا  5هزار، هلو انجیری  1۸تا  7هزار،گالبی بیروتی و شاه میوه  9تا  2شلیل شبرنگ  هزار، موز  1۰تا  5

 2، لیموشیرین 1۰۰تا یک هزار و  3۰۰هزار، هندوانه  3هزار، خربزه یک هزار تا  3، طالبی یک هزار تا ۰۰5هزار و  1۰تا  ۸
تا  5۰۰هزار و  شودهزار تومان در میدان عرضه می 1۰تا  5و نارنگی تخم ژاپنی  5۰۰هزار و  10 . 

عالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه تومان ا 5۰۰هزار و  3تا  5۰۰کارگر، نرخ هر کیلو بادمجان دلمه را یک هزار و 
 ۸۰۰، سیب زمینی 5۰۰تا یک هزار و  7۰۰، پیاز شیری 5۰۰تا یک هزار و  6۰۰هزار، پیاز زرد  7تا  3هزار، بامیه  5تا  2ای 

لمه سبز یک هزار و هزار و فلفل د 11تا  5هزار، فلفل دلمه رنگی  1۰تا  5هزار، فلفل شیرین  7تا  3هزار، فلفل تند ریز  2تا  500 
هزار تومان است 4تا  . 

 2تا  5۰۰، کاهو رسمی یک هزار و 5۰۰هزار و  3تا  2رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 
هزار،کلم سفید  1۰تا  4،کلم بروکلی 5۰۰هزار و  2تا  5۰۰،کدو مسمایی یک هزار و 5۰۰هزار و  ،کلم 2۰۰و  هزار 2تا  800

تا  4،گوجه زیتونی 2۰۰هزار و  2قرمز یک هزار تا  هزار ، گوجه فرنگی نو یک هزار و  5تا  2هزار،گوجه فرنگی گلخانه  11

 5۰۰هزار و  3تا  5۰۰هزار و  2هزار، لوبیا سبز  ۸تا  4هزار، لیموترش سنگی  13تا  7، لیموترش ریز 2۰۰هزار و  3تا  5۰۰
ن استهزار توما 3تا  2و هویج  . 

تومان اعالم  2۰۰هزار و  2هزار و سبزی خوردن یک هزار تا  2وی نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( را یک هزار تا  

 .کرد
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گفت: با توجه به کاهش عرضه میوه های تابستانه، نمی توان به مصرف کنندگان قول کاهش قیمت تا پایان فصل را داد اما در   کارگر
عرضه فراوان مرکبات، قیمت ها متعادل خواهد بودفصل پاییز به سبب  . 

 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 

 فود پرس  – 15/6/1397تاریخ : 

 حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه دام و طیور تهران
نمایشگاه دام، طیور و فرآورده های لبنی تهران، رویدادی است که در آن تولیدکنندگان، واردکنندگان،  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

متخصصان و فعاالن این حوزه ضمن معرفی و همچنین آشنایی با جدیدترین محصوالت، ارتباطات تجاری موثر و مناسبی را باهم 
 .برقرار می نمایند

 
ی اقتصاد غذا به گزارش پایگاه خبر « ، در این نمایشگاه که با موضوعات اصلی دام، طیور، خوراک، دارو و تجهیزات «فود پرس

مربوطه برگزار می گردد گروه صنعتی و پژوهشی زر به همراه دیگر تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی میزبان بازدیدکنندگان و 
 .متخصصان این عرصه می باشد

سالن   1۸الي  1۰ساعت  1397شهریور 1۸الي 1۵در هفدهمین نمایشگاه بین المللي دام و طیور از گروه صنعتی و پژوهشی زر 
  1غرفه  35

 .در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران میزبان عالقمندان خواهد بود
 لینک خبر 
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 نهاده
 

 خبرگزاری فارس  – 11/6/1397تاریخ : 

 ایم سم تاریخ گذشته توزیع نکرده 9۵از سال 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در روزهای   نقل از روابط عمومیبه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به 

هایی با رسانه های مختلف تحت عنوان توزیع سموم بی کیفیت ازطریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اخیر مصاحبه
 :انجام شده است که در این باره موارد ذیل جهت روشن شدن افکار عمومی به اطالع می رسد

از شمول پرداخت  13۸3با آزاد شدن سموم کنه کش و موش آغاز شد و سموم حشره کش در سال  13۸2ال آزاد سازی سموم از س

مشمول پرداخت یارانه بوده و صرفاً توسط شرکت خدمات حمایتی  1386یارانه آزاد شدند و سموم علف کش و قارچ کش تا سال 

 .کشاورزی تامین و توزیع می شدند

وصی صرفاً در راستای سیاست خصوصی سازی دولت و حمایت از بخش خصوصی انجام واگذاری تدارک سموم به بخش خص

گرفته است، چرا که کلیه سموم توزیعی شرکت در زمان دولتی بودن توسط سازمان حفظ نباتات نمونه برداری و آزمایش می شد و 

المللی و سازمان حفظ نباتات کشور توزیع  تنها در صورت داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول و مطابقت کامل با استانداردهای بین

شدند و استقبال کشاورزان عزیز و تمایل آنها به استفاده از سموم توزیعی شرکت خدمات حمایتی، موید باکیفیت بودن سموم توزیع می

 .باشدشده از سوی این شرکت می

مان حفظ نباتات اقدام به برگزاری مناقصه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرساله براساس برآورد نیاز اعالمی از سوی ساز

تدارک سموم مورد نیاز کشور از طریق شرکت های تولید کننده داخلی )در اولویت( و خارجی می نمود و تمامی سمومی که امکان 

ید و اخلی توان تولتولید آنها در داخل کشور فراهم بود در اولویت خریداری می شد و تنها بخشی از سموم که شرکت های تولید کننده د

 .گردیدفرموالسیون این سموم را نداشتند از طریق واردات تامین می

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمامی سموم تاریخ مصرف منقضی موجود در انبارهای خود را براساس پروتکل های موجود که با 

رکت و مراجع نظارتی تنظیم گردیده است و مطابق همکاری مشترک سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، این ش

با استانداردهای مربوطه تحت آزمایشات شیمیایی و کاربردی دقیق قرارداده و صرفاً در صورت داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول و 

بار و درج تاریخ اعت مطابقت کامل با استانداردهای بین المللی و سازمان حفظ نباتات کشور و پس از الصاق مشخصات نتیجه آزمایش

مصرف توزیع نموده است و عدم وجود حتی یک مورد نارضایتی از سموم تاریخ مصرف منقضی توزیعی این شرکت موید دقت 

بسیار زیاد آزمایشات صورت گرفته و کیفیت استاندارد سموم توزیعی می باشد و هیچ سمی بدون داشتن نتیجه آزمایش قابل قبول 

 .تی توزیع نشده استتوسط شرکت خدمات حمای

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صرفاً سموم تولیدی روز مجتمع شیمیایی آبیک را با کیفیت استانداردهای بین المللی عرضه 

 .هیچگونه سم تاریخ مصرف منقضی توسط این شرکت توزیع نشده است 1395نماید و از سال می

مختص صرفاً سموم علف کش نیست و تاثیر پذیری سایر سموم نیز اثربخشی انواع سموم به سرعت مشخص شده و این موضوع 

 .)بجز تعداد معدودی از سموم( به سرعت مشخص می شود

شرکت خدمات حمایتی در رابطه با توزیع سموم، کارگزاری نداشته و در طول سنوات گذشته سموم خود را در اختیار عاملین فروش 

نظام مهندسی کشاورزی مجوزهای الزم را دارند قرار می دهد که همان گونه که مجازی که از سازمان حفظ نباتات و سازمان 

تهیه .مستحضرید نظارت بر عملکرد این عامالن و سموم توزیعی به نحو شایسته یی توسط سازمان حفظ نباتات کشور انجام می شود

ای قبل در خصوص کیفیت سموم توزیعی گزارشات و مصاحبه های خالف واقع توسط رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم در سال ه

آن ها در ورود مجدد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین، تدارک   توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ناشی از نگرانی

و توزیع سموم می باشد که وفق سیاست های متخذه در هیئت مدیره این شرکت هیچ برنامه ای برای افزایش سهم بازار در تولید، 

 وش و توزیع انواع سموم نداردفر
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خبر گزاری فارس – 9/6/1397تاریخ :   

  

اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم عنوان کردند واردات سموم کشاورزی دارای مشابه داخلی معنا ندارد/ 
 باره صادرات سم ممنوعیت یک

های مهم برای کنترل آفات در خبرگزاری فارس، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهادهبه گزارش خبرنگار کشاورزی 
متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی  ۸۴گیرد که تا سال بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می

مهم به بخش  های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود، اما پس از آن اینکشاورزی به عنوان یکی از سازمان
  .خصوصی واگذار شد

اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم در واکنش به تصمیمات اخیر دولت مبنی بر اختصاص ارز برای واردات سم و ممنوعیت 
  .صادراتی این محصول واکنش نشان داده و در جمع خبرنگاران نکاتی را مطرح کردند

های گذشته با زحمات بسیار توانسته میلیون دالر است که طی سال 3۰۰کشاورزی در کشور تیغی گفت: حجم بازار سم فریبرز جهان
کنند فارغ از اینکه فعال این حوزه که بودیم بازار صادراتی برای خود ایجاد کنیم، اما با یک بخشنامه یکشبه، صادرات را ممنوع می

  .با زحمت بسیار برای خود بازار ایجاد کرده باید چه کند

نند، در کای استفاده میدر ادامه گفت: وزیر صنعت گفته بود به دلیل افزایش نرخ ارز، برخی از اقالم تولید سم که از ارز یارانه وی
  .تواند به رونق صادراتی کمک کندنهایت سم تولیدی نباید صادر شود و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز می

شود به آن ارز بندی کنند، پس چرا به هر میزانی که سم وارد کشور میای را سهمیهارانهوی اضافه کرد: اگر قرار است آقایان ارز ی
  یابد؟اختصاص می

درصد مواد اولیه سم  ۵۰جویی ارزی گفت: وقتی آبادی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم هم در مورد بحث صرفهمسعود گیل
درصد از ارز دولتی در این  3۰ها هم از مواد داخلی است، تنها بندی و حاللات بستهشود و تمام ملزوماز تولیدات داخلی مصرف می

  .گیرندای میشود ارز یارانهای که از چین وارد میبندی شدهتر اینجاست که تمام سموم بستهشود و جالبحوزه استفاده می

سئوالن از واردکننده سمومی که تولید مشابه آن با کیفیت وی بر این نکته تأکید کرد که خواسته اصلی ما از دولت این است که م
شود جلوگیری کنند و باید پرسید که چرا سمومی هم که قابلیت تولید در داخل را دارند، باید وارد شوند، در مناسب در داخل تولید می

  .ایت از تولید داخل تأکید دارندآوریم و مقام معظم رهبری هم بر حمحالی که ما مدام سخن از اقتصاد مقاومتی به میان می

درصد آن آب است، ما بابت آن ارز تخصیص داده و وارد  7۰شوند برپایه آب هستند و برخی سمومی که وارد می وی تصریح کرد:
سهیل مور را تخواهیم که ااز مسئولین میآبادی همچنین به قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید داخل اشاره کرد و گفت:گیل .کنیممی

تر از تولید است، همچنین کنند و برای حمایت از تولید داخل موانع را بردارند، چرا که واردات سموم آماده مصرف به مراتب آسان
  .ایم، ارزی دریافت کنیماند که طی دو ماه اخیر نتوانستهقدر قوانین دست و پاگیر برای اختصاص ارز گذاشتهآن

گویم که سمی که در داخل کشور ما تولید و مصرف جمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: با اطمینان میهمچنین بوستانی عضو ان
ای روی سموم خود داریم و استانداردها شود ندارد، چرا که ما استاندارد سختگیرانهشود هیچ تفاوتی با سمی که در اروپا تولید میمی

 1۰شود، توان تولید آن را داریم و فقط صد از سمومی که در داخل کشور مصرف میدر 9۰براساس استاندارد فائو است و تقریبا 
  .رویه سموم چیزی جز تعطیلی کارخانجات تولید سم نیستدرصد سموم جدید هستند که فناوری آن به روز است و نتیجه واردات بی
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 ایران اکونا  – 11/6/1397تاریخ : 

 صادرات سموم کشاورزی یک شبه ممنوع شد
 حالیه دررئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم گفت: سموم صادرات سموم کشاورزی با تصمیم یک شبه ممنوع شد

 .که بازارهای صادراتی ما یک شبه به دست نیامده است

صادرات سموم کشاورزی به دلیل واردات  :آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم در نشست خبری اظهار کردمسعود گیل

آمده است و سختی به دست گذشته بههای بخشی از مواد اولیه این محصول با ارز دولتی ممنوع شد، در حالی که بازار ما از سال
  .توقف یک باره صادرات منجر به از دست رفتن این بازار ها می شود

درصد از موارد اولیه وارداتی را برای صادرات را اجازه دهند تا  25وی افزود: پیشنهاد مشخص اتحادیه آن است اجازه صادرات 
 .برای تولید محصول صادراتی مورد استفاده قرار دهیم

ای که با ارز آزاد تولیدشده است رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم ادامه داد: صادرات سموم آماده کشاورزی با مواد اولیه
  .بردتوجیه اقتصاد ندارد و به کل بازار صادراتی کشور را از بین می

آید اما قیمت این محصوالت داخلی خلی به دست میدرصد مواد اولیه تولید سموم آماده کشاورزی از منابع دا 5۰وی تصریح کرد: 
 .یافته استنیز افزایش

درصد نیاز سم کشور در داخل کشور قابل تأمین است نباید اجازه واردات سموم کشاورزی آماده در  9۰که آبادی گفت: درحالیگیل
 شود ما فرمولمی از سموم که به کشور وارد میاین حجم به کشور داده شود و ظرفیت باالی صنایع داخلی، خالی بماند؛ تنها بخش ک

 .تولید آن را نداریم

  لینک خبر
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 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397 تاریخ :

 ضرورت استفاده از سموم کم خطر در مزارع و باغات
یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه مصرف سموم کم خطر افزایش صادرات محصوالت کشاورزی سالم را به همراه 

 .دارد از این رو باید سموم کم خطر وارد کشور شود

واردکنندگان کود و سم در گفت و گو با خبرنگارمهدی حسینی رئیس انجمن  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

درصد سموم کم خطر  7اظهار کرد: هم اکنون تنها ، با انتقاد از آمار پایین میزان واردات سموم کم خطر به کشور، خبرنگاران جوان
درصد برسد 7۰وارد کشور می شود که این میزان باید به باالی  . 

 ۸۰افراد از تولید   وی با اشاره به اینکه امکان تولید سموم کم خطر در کشور وجود ندارد، افزود:این درحالی است که متاسفانه برخی
دهنددرصد سموم کم خطر در کشور خبر می  . 

میلیون دالر ارز دولتی به واردات کود 4۰۰ی قیمت سم و کود و بذر در بازار/ اختصاص درصد 2۰بیشتر بخوانید: افزایش   

افزایش صادرات محصوالت کشاورزی سالم ، ارزآوری و صرفه  حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه مصرف سموم کم خطرمنجر به

کارانت آن کم است، وارد کشور شوداقتصادی به بازارهای هدف می شود از این رو باید سموم کم خطری که دوره  . 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که کاهش مصرف کود کمتر از متوسط دنیا چه عواقبی در بر دارد، بیان کرد: در شرایطی که 
اهش کشاورزان به کودهای موجود که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتمادی ندارد؛بنابراین ترجیح می دهد که مصرف خود را ک

و این درحالی است که در تمامی کشورها، کود مصرفی نسبت به خاک منطقه آزمایش و درنهایت در اختیار کشاورزان قرار   دهند
 .می گیرد

وی در پایان تصریح کرد: در سال های اخیر نه تنها ارتقایی در کیفیت کود مصرفی نداشتیم بلکه به سبب کاهش کیفیت،کشاورزان 
، امور مربوط به تولید، واردات و.. به بخش خصوصی 44آوردند که از این رو انتظار می رود طبق اصل  مصرف خود را پایین

 .واگذار شود

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6600787/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6655608/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

170 http://awnrc.com/index.php 

 
 نوغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم شهریور 

 

171 http://awnrc.com/index.php 

 
 گزارشات جهانی

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php

	آب
	مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلها: سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسوب وارد سدها می شود/ایران از سیل خیزترین کشورهای جهان
	اختصاص 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش آبخیزداری/ کاهش 9 تن فرسایش خاک در کشور
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...

	اقتصاد کلان
	اقتصاد محصولات
	قیمت کنجاله سویا، ذرت، جو و روغن خام مصوب سازمان حمایت اعلام شد+سند

	اقلیم و منابع طبیعی
	انتصابات
	مدرسی رفت فریاد رس آمد
	کشاورزی> اقتصاد غذا - ولی الله دادرس مدیر کل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاوری شد.

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – مرداد ١٣٩٧ منتشر شد.
	اعلام قیمت کمتر از ۲۰۰۰ تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست
	رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه طبق قانون باید تا آخر شهریور قیمت گندم اعلام شود، گفت: اعلام قیمت کمتر از دوهزار تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست.
	احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را بالا برد
	بسیاری از مسئولان بر این باروند که نبود نظارت دستگاه های ذی ربط، رها شدن بازار و احتکار توسط دلالان عامل اصلی افزایش قیمت حبوبات است.
	احتکار حبوبات جایگاهی ندارد

	توزیع کره به واحدهای صنفی کاهش یافت/نوسان ظروف پتروشیمی عامل اصلی گرانی لبنیات
	یک مقام مسئول گفت:هم اکنون توزیع کره از سوی تولیدکنندگان به واحدهای صنفی ناشی از ماندن بار در گمرک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کاهش پیدا کرده است.
	افزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دلالان است/احتکار برنج ایرانی صحت ندارد
	یک مقام مسئول گفت: عرضه برنج با نرخ بالاتر از ۱۱ هزار تومان در خرده فروشی های بازار تهران ناشی از احتساب سود غیر متعارف دلالان و فروشندگان است.
	قیمت شیر خام از 2100 تومان هم فراتر رفت/ پیشنهادات انجمن لبنی برای حل مشکل کمبود و گرانی شیرخام
	مواد غذایی> اقتصاد غذا  - در پی کمبود و گرانی شیرخام انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در نامه ای به سازمان حمایت راهکارهای پیشنهادی  برای حل این معضل را  اعلام کرد.
	آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به ۲۱۰۰ تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی را طی می کند و معمولاً در این فصل به اوج قیمتی خود نزدیک می شود؛ چرا که در این فصل عر...
	چرا مرغ گران شد؟
	معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها کمبودی وجود ندارد.
	کاهش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خرده فروشی
	رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه به قیمت ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد.
	رکود سنگینی بر بازار طلای سرخ ایرانی حاکم است/ رشد 18 درصدی صادرات زعفران در چهارماهه نخست سال
	نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و معیشت خانوار، رکود سنگینی بر بازار زعفران حاکم است.
	قیمت گوشت گوسفند و گوساله در بازارهای میوه و ترهبار
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفههای دارای مجوز در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین، علاوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز اقدام میکنند.
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفههای دارای مجوز در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین، علاوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز اقدام میکنند.
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفههای دارای مجوز در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین، علاوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز اقدام میکنند.
	افزایش سرسامآور هزینه تولید/ قیمت تخممرغ درب مرغداری کیلویی ۷۵۰۰
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، این روزها اگر برای خرید تخممرغ به سوپرمارکتهای سطح شهر مراجعه کنید، هر دانه تخممرغ بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی بین ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان به فروش میرسد.
	چرا میوه ارزان نمیشود
	رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: مسئولان به جای اینکه همفکری کنند، توپ را به زمین یکدیگر میاندازند و دلایلی مانند سرمازدگی و کمبود عرضه ،نداشتن آمار تولید و مصرف، افزایش نرخ ارز برای میوههای وارداتی و سورت بندی نکردن عامل افزایش قیمت میوه است.
	چرا میوه ارزان نمیشود-۱ ۴ دلیل افزایش قیمت میوه
	حسن صابری در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولان علت افزایش قیمت میوه را دلالبازیهای بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان میدانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است که مسئولان به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند،...
	حسن صابری در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولان علت افزایش قیمت میوه را دلالبازیهای بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان میدانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است که مسئولان به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند،...
	حسن صابری در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولان علت افزایش قیمت میوه را دلالبازیهای بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان میدانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است که مسئولان به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند،...
	نوسان نرخ دلار،قیمت قزل آلا را افزایش داد
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به نوسان نرخ دلار، قیمت ماهی قزل آلا در بازار داخل روبه افزایش است که این موضوع افزایش رغبت تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ روند نزولی قیمت مرغ ادامه دار شد
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعلام کرد.
	مرغ ۲۵۰۰ تومان گرانتر از نرخ مصوب
	در حالیکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار مصرف نهایتا ۸۱۷۵ تومان باید فروخته شود، این محصول به کیلویی ۱۲ هزار تومان هم رسید که طی دو روز اخیر مقداری قیمتها کاهشی شد و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، به ۱۰ هزار ...
	ماراتن افزایش قیمت کالاهای اساسی به بهانه گرانی دلار!/ چرا نظارتی بر بازار وجود ندارد؟
	نوسان قیمت دلار در ماه های اخیر بهانه ای شد تا قیمت کالاهای اساسی به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست.
	نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 7 هزار و 500 تومان
	گوشت گران شد
	اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات اقلام اساسی عاملی برای ایجاد رانت و فساد
	افزایش چشمگیر قیمت محصولات باغی در بازار
	ثبات نرخ طلای سرخ در بازار
	نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها 18 هزار تومان
	محصولات لبنی 7 تا 76 درصد در بازار افزایش یافت علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه شیرخام تنها عامل تعیین کننده قیمت محصولات لبنی نیست،اظهار کرد: طی ماه های اخیر قیمت ظروف بسته ب...

	تداوم افزایش قیمت گوشت گوسفندی/پیش بینی کاهش نداریم
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش مجدد قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: برای روزهای آینده پیش بینی کاهش قیمت نداریم.
	تامین گوشت هیئتهای مذهبی در محرم با قیمت تنظیم بازار
	مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: نیاز هیئت ها، تکایا و عزاداران در محرم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار تامین میشود.
	خرید توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد
	طهماسبی گفت:سازمان تعاون روستایی با خرید 67تن زعفران و عرضه به بورس کالا از کاهش قیمت زعفران توسط دلالان جلوگیری کرد.
	میوه هم رکوردار گرانی شد
	طی ماه های اخیر قیمت انواع میوه به دلایل متعددی نظیر دلالی، سودجویی، سرمازدگی، افزایش هزینه های تولید و ...افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرده است.
	افزایش 60 درصدی قیمت میوه طی یکسال اخیر در بازار
	کمبودی در عرضه محصولات باغی نیست

	کدام کالاها سرلیست احتکار قرار گرفتند؟/ 510 هزار انبار در سامانه جامع انبارداری ثبت شدند
	در چند ماه گذشته رشد احتکار، موجب کاهش عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمتها و نگرانی مردم شد.
	510 هزار انبار در سامانه جامع انبارداری ثبت شده است
	لوازم خانگی، برنج و لاستیک بالای لیست احتکار
	سازمان بسیج مهندسین صنعتی کشور برای شناسایی محتکران به کمک سازمان حمایت از مصرف کنندگان میآید

	مصوبه سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی اصلاح شد
	سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین می کند+سند
	احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ بالاتر از ۸ هزار تومان گران فروشی است
	یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی صحت ندارد و در شرایط کنونی در تمامی مغازهها به مشتریان در حال عرضه است.

	برنامه ها و سیاست ها
	مصوبه سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی اصلاح شد
	سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین می کند+سند
	مسئولان پاسخگوی تصمیمات اشتباه خود باشند
	شافعی گفت: ما به عنوان شهروندان این کشور اگر نتوانیم به وظایف خود عمل کنیم حتما با ما برخورد میشود اما یک سوال مطرح است چرا هیچ کس پاسخگوی عواقب تصمیم گیری هایش در کشور نیست.
	طرح تامین کالاهای اساسی از دستور کار مجلس خارج شد

	برنج
	پایان توزیع فله ای برنج ایرانی با شناسنامه دار کردن آن
	حسینی گفت:برای حمایت از برنج با کیفیت ایرانی باید به بحث شناسنامه دار کردن این محصول راهبردی بیش از گذشته توجه کرد.
	معرفی ۵۰ رقم برنج در کشور

	افزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دلالان است/احتکار برنج ایرانی صحت ندارد
	یک مقام مسئول گفت: عرضه برنج با نرخ بالاتر از ۱۱ هزار تومان در خرده فروشی های بازار تهران ناشی از احتساب سود غیر متعارف دلالان و فروشندگان است.
	احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ بالاتر از ۸ هزار تومان گران فروشی است
	یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی صحت ندارد و در شرایط کنونی در تمامی مغازهها به مشتریان در حال عرضه است.

	پسته
	باغات پسته جوان سازی می شوند
	مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از جوان سازی باغات پسته در سال جاری با اجرای طرح سرشاخه کاری خبر داد.
	آغاز برداشت رسمی پسته طی روزهای آینده/باید صادرات توسعه یابد
	معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برداشت پسته چند روز دیگر آغاز و امکان برآورد دقیق میزان تولید فراهم می شود، بر توسعه صادرات این محصول تاکید کرد.

	پنبه
	تامین منابع مالی
	اختصاص 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش آبخیزداری/ کاهش 9 تن فرسایش خاک در کشور
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...
	مطالبات گندمکاران تا یک ماه آینده تسویه میشود/ پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای امسال
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، روحالله خدارحمی امروز در نشست خبری به فعالیتهای انجام شده طی 5 ماه گذشته در مجموعه بانک کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با رشد 40 درصدی مواجه بودیم که این رقم که رشد 204 هزاری میلیارد ریالی در پی دا...
	مصوبه سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی اصلاح شد
	سازمان برنامه و بودجه اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام را تضمین می کند+سند
	ارائه تسهیلات بی قید و شرط به متقاضیان احداث کشت گلخانه ای
	معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلات بی قیدو شرط به متقاضیان احداث کشت گلخانه ای در بانک های عامل خبرداد.

	تحقیقات و نوآوری ها
	ضرورت آموزش کشاورزان برای استفاده از فناوری نوین/ توجه مسئولان به کشاورزی فراسرزمینی
	به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس،کاظم خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با اشاره به ابلاغ وزیر کشاورزی مبنی بر توسعه کشت فراسرزمینی عنوان کرد: با توجه به کمبود خاک حاصلخیز و نیز محدودیتهای تأمین آب کافی برای ک...

	تخم مرغ
	تولید سالانه ۱۵ میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 75 میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید و مصرف و بیش از 15 میلیون تن انواع مواد پروتئین...
	افزایش سرسامآور هزینه تولید/ قیمت تخممرغ درب مرغداری کیلویی ۷۵۰۰
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، این روزها اگر برای خرید تخممرغ به سوپرمارکتهای سطح شهر مراجعه کنید، هر دانه تخممرغ بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی بین ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان به فروش میرسد.

	تولیدات باغی
	بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – مرداد ١٣٩٧ منتشر شد.
	میوه هم رکوردار گرانی شد
	طی ماه های اخیر قیمت انواع میوه به دلایل متعددی نظیر دلالی، سودجویی، سرمازدگی، افزایش هزینه های تولید و ...افزایش غیر منطقی را در بازار تجربه کرده است.
	افزایش 60 درصدی قیمت میوه طی یکسال اخیر در بازار
	کمبودی در عرضه محصولات باغی نیست

	باغات پسته جوان سازی می شوند
	مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از جوان سازی باغات پسته در سال جاری با اجرای طرح سرشاخه کاری خبر داد.

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – مرداد ١٣٩٧ منتشر شد.
	گوشت مورد نیاز مردم در ماه محرم تامین است
	رضایی گفت: تدابیر لازم برای تامین بازار مواد غذایی و پروتئینی ماه محرم و همچنین نیاز بازار تا پایان سال اندیشیده شده است.
	واردات 20 میلیون دوز واکسن جوابگوی نیاز مرغداران نیست/ افزایش 85 درصدی نرخ کنجاله سویا و ذرت در بازار
	یک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه واحدهای مرغ تخم گذار حداقل به واردات 120 میلیون دوز واکسن نیاز دارند، اما امسال تنها 20 میلیون دوز واکسن وارد شده است.
	داد مرغداران بلند شد/قیمت جوجه یکروزه به ۵۸۰۰ تومان رسید
	رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه به ٥٨٠٠ تومان رسیده است، گفت: مرغداران با مشکلات متعددی برای تولید مواجه شده اند.
	تولید سالانه ۱۵ میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 75 میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید و مصرف و بیش از 15 میلیون تن انواع مواد پروتئین...
	تولید سالانه ۱۵ میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم
	معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کمبودی از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها وجود ندارد.
	معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کمبودی از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها وجود ندارد.
	معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کمبودی از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها وجود ندارد.
	چرا مرغ گران شد؟
	معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها کمبودی وجود ندارد.
	معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها کمبودی وجود ندارد.
	معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهادهها کمبودی وجود ندارد.

	چای
	حضور دستگاههای دولتی در مناقصه خرید چای خارجی با شعار سال مغایرت دارد

	حبوبات
	احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را بالا برد
	بسیاری از مسئولان بر این باروند که نبود نظارت دستگاه های ذی ربط، رها شدن بازار و احتکار توسط دلالان عامل اصلی افزایش قیمت حبوبات است.
	احتکار حبوبات جایگاهی ندارد


	خاک
	خرما
	آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده

	خرید تضمینی / خدمات
	آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده
	حضور دستگاههای دولتی در مناقصه خرید چای خارجی با شعار سال مغایرت دارد
	اعلام قیمت کمتر از ۲۰۰۰ تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست
	رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه طبق قانون باید تا آخر شهریور قیمت گندم اعلام شود، گفت: اعلام قیمت کمتر از دوهزار تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست.
	خرید توافقی خرما به زودی آغاز میشود
	شیرزاد گفت: خرید توافقی خرما به زودی در استان خوزستان توسط سازمان تعاون روستایی به منظور حمایت از نخلداران آغاز خواهد شد.

	خشکسالی
	اختصاص 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش آبخیزداری/ کاهش 9 تن فرسایش خاک در کشور
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، ناصر حیدریپوری امروز در نشست خبری در محل سازمان جنگلها به آخرین وضعیت حوزههای آبخیز کشور اشاره کرد و گفت: 17 سال از روند خشکسالی در کشور میگذرد و باید به نزولات جوی، بیشتر بها دهیم، چرا که طبق نقشههای توپوگر...
	کاهش 25 درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به خشکسالی شدید در قطب های اصلی تولید،پیش بینی می شود که امسال تولید ماهیان گرم آبی در مقایسه با سال قبل 20 تا 25 درصد کاهش یابد.
	بلاتکلیفی لایحه الگوی کشت بر کاهش منابع آبی دامن زد
	با توجه به کاهش بارندگی، تغییر اقلیم و خشکسالی به نظر می رسد که اجرای الگوی کشت در مناطق مختلف می تواند کلید حل چالش های کشاورزی باشد.
	خبری از ابلاغیه دستورالعمل قانون الگوی کشت نیست
	اجرای الگوی کشت از رهاسازی دسترنج کشاورزان بر سر مزرعه جلوگیری می کند


	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	خرید توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد
	طهماسبی گفت:سازمان تعاون روستایی با خرید 67تن زعفران و عرضه به بورس کالا از کاهش قیمت زعفران توسط دلالان جلوگیری کرد.
	رکود سنگینی بر بازار طلای سرخ ایرانی حاکم است/ رشد 18 درصدی صادرات زعفران در چهارماهه نخست سال
	نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و معیشت خانوار، رکود سنگینی بر بازار زعفران حاکم است.

	زیتون
	سلامت
	میوه ای که از چاقی و بیماری های متابولیک پیشگیری می کند
	محققان در مطالعات خود دریافتند مصرف میوه ای آمازونی موسوم به «کامو کامو» می تواند از چاقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب و با شیرینی زیاد و بیماری متابولیک پیشگیری کند.
	درمان کم خونی با نوشیدنی تابستانی
	آخرین وضعیت تعداد مبتلایان به تب کریمه کنگو /افراد از ذبح غیر مجاز دام در معابر اجتناب کنند
	یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تا کنون از 64 نفری که مبتلا به بیماری تب کریمه کنگو شده اند، 8 نفر جان خود را از دست داده اند.

	سیب زمینی
	لغو ممنوعیت صادرات سیبزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق + سند
	بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ممنوعیت صادرات سیبزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق تا اطلاع ثانونی لغو شده است.

	شیلات
	صید ترال در آبهای خلیج فارس را توصیه نمیکنیم/ کاهش ذخایر ماهیان یال اسبی و شبهشوریده در دریای جنوب
	محمد پورکاظمی در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت صید فانوسماهیان در خلیج فارس و وضعیت ذخایر آبزیان خلیج فارس، اظهار داشت: طبق آخرین گشت تحقیقاتی که در چندین سال گذشته انجام شده، وضعیت ذخایر فانوسماهیان ما ۲.۳ میلیون تن ...
	کاهش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خرده فروشی
	رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه به قیمت ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد.
	نوسان نرخ دلار،قیمت قزل آلا را افزایش داد
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به نوسان نرخ دلار، قیمت ماهی قزل آلا در بازار داخل روبه افزایش است که این موضوع افزایش رغبت تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
	کاهش 25 درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به خشکسالی شدید در قطب های اصلی تولید،پیش بینی می شود که امسال تولید ماهیان گرم آبی در مقایسه با سال قبل 20 تا 25 درصد کاهش یابد.
	ممنوعیت واردات تیلاپیا در هالهای از ابهام
	یک مقام مسئول گفت: براساس مصوبه ممنوعیت واردات تیلاپیا باید از اول خرداد در کشور اجرا می شد که به سبب رایزنی های صورت گرفته این امر محقق نشده است.

	شکر
	رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر در گفتوگو با فارس: دلالان شکر داخلی را خریداری و صادر میکردند/ ذخیره شکر تا تیرماه سال آینده داریم

	شیر و فرآورده ها
	تولید سالانه ۱۵ میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 75 میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید و مصرف و بیش از 15 میلیون تن انواع مواد پروتئین...

	لینک خبر
	قیمت شیر خام از 2100 تومان هم فراتر رفت/ پیشنهادات انجمن لبنی برای حل مشکل کمبود و گرانی شیرخام
	مواد غذایی> اقتصاد غذا  - در پی کمبود و گرانی شیرخام انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در نامه ای به سازمان حمایت راهکارهای پیشنهادی  برای حل این معضل را  اعلام کرد.
	ممنوعیت صادرات و ارز یارانهای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد
	خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستگذاران دولتی رها شده است و دیگر ممنوعیتهای صادراتی و ارز یارانهای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس بالاخره قیمت شیرخام و مح...
	خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستگذاران دولتی رها شده است و دیگر ممنوعیتهای صادراتی و ارز یارانهای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس بالاخره قیمت شیرخام و مح...
	خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستگذاران دولتی رها شده است و دیگر ممنوعیتهای صادراتی و ارز یارانهای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس بالاخره قیمت شیرخام و مح...
	آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به ۲۱۰۰ تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی را طی می کند و معمولاً در این فصل به اوج قیمتی خود نزدیک می شود؛ چرا که در این فصل عر...

	صادرات و واردات
	چرا میوه ارزان نمیشود-۱ ۴ دلیل افزایش قیمت میوه
	حسن صابری در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولان علت افزایش قیمت میوه را دلالبازیهای بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان میدانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است که مسئولان به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند،...

	لینک خبر
	لغو ممنوعیت صادرات سیبزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق + سند
	بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ممنوعیت صادرات سیبزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق تا اطلاع ثانونی لغو شده است.

	لینک خبر
	رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر در گفتوگو با فارس: دلالان شکر داخلی را خریداری و صادر میکردند/ ذخیره شکر تا تیرماه سال آینده داریم

	لینک خبر
	اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم عنوان کردند واردات سموم کشاورزی دارای مشابه داخلی معنا ندارد/ ممنوعیت یکباره صادرات سم
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهادههای مهم برای کنترل آفات در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار میگیرد که تا سال ۸۴ متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت جهاد...
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهادههای مهم برای کنترل آفات در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار میگیرد که تا سال ۸۴ متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت جهاد...
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهادههای مهم برای کنترل آفات در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار میگیرد که تا سال ۸۴ متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت جهاد...
	واردات 20 میلیون دوز واکسن جوابگوی نیاز مرغداران نیست/ افزایش 85 درصدی نرخ کنجاله سویا و ذرت در بازار
	یک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه واحدهای مرغ تخم گذار حداقل به واردات 120 میلیون دوز واکسن نیاز دارند، اما امسال تنها 20 میلیون دوز واکسن وارد شده است.
	آغاز برداشت رسمی پسته طی روزهای آینده/باید صادرات توسعه یابد
	معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برداشت پسته چند روز دیگر آغاز و امکان برآورد دقیق میزان تولید فراهم می شود، بر توسعه صادرات این محصول تاکید کرد.
	ممنوعیت صادرات و ارز یارانهای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد
	خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستگذاران دولتی رها شده است و دیگر ممنوعیتهای صادراتی و ارز یارانهای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس بالاخره قیمت شیرخام و مح...
	خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستگذاران دولتی رها شده است و دیگر ممنوعیتهای صادراتی و ارز یارانهای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس بالاخره قیمت شیرخام و مح...
	خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستگذاران دولتی رها شده است و دیگر ممنوعیتهای صادراتی و ارز یارانهای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس بالاخره قیمت شیرخام و مح...
	صادرات سموم کشاورزی یک شبه ممنوع شد
	رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم گفت: سموم صادرات سموم کشاورزی با تصمیم یک شبه ممنوع شده درحالی که بازارهای صادراتی ما یک شبه به دست نیامده است.
	واردات بیرویه گوشت قرمز عامل اصلی گرانی/ اختصاص ارز یارانهای به واردات یونجه و جو امری ضروری است
	یک مقام مسئول واردات بیرویه گوشت قرمز، اختصاص ارز یارانهای و پرداخت مشوق صادراتی را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار اعلام کرد.
	احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ بالاتر از ۸ هزار تومان گران فروشی است
	یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی صحت ندارد و در شرایط کنونی در تمامی مغازهها به مشتریان در حال عرضه است.
	نیم نگاهی به دلایل و پشت پرده پر گُشودن قیمت مرغ
	مرغ که نقش بسزایی درسبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفاء می کند اخیرا با افزایش قیمت تامل برانگیزی روبرو شده است.
	با افزایش قیمت نهاده های دامی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ بود
	حباب قیمت مرغ از بین می رود ؟
	رانت و سودجویی در بازار نهاده های دامی

	ممنوعیت واردات تیلاپیا در هالهای از ابهام
	یک مقام مسئول گفت: براساس مصوبه ممنوعیت واردات تیلاپیا باید از اول خرداد در کشور اجرا می شد که به سبب رایزنی های صورت گرفته این امر محقق نشده است.
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ حداکثر قیمت هر کیلو نارنگی نوبرانه 10 هزار تومان است
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش عرضه ناشی از سرمازدگی زودرس بهاره و تاثیر پذیری تورم در تمامی کالاها،بازار میوه و صیفی تعریفی ندارد.

	صنایع غذایی
	مديرعامل شركت صنايع شير ايران در بازديد از شركت پگاه آذربایجان غربی تاكيد كرد:
	توسعه و توليد محصولات جديد و حضور ویترینی محصولات پگاه در بازار سطح کشور
	کیفیت نان کاهش یافت/ خبری از یکسان سازی نرخ آرد و نان نیست
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به ثبات قیمت نان در چهار سال اخیر، نانوایان چاره ای جز کاهش وزن چانه ندارند.این موضوع در کیفیت نان تاثیر بسزایی گذاشته است.
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	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	مطالبات گندمکاران تا یک ماه آینده تسویه میشود/ پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای امسال
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، روحالله خدارحمی امروز در نشست خبری به فعالیتهای انجام شده طی 5 ماه گذشته در مجموعه بانک کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با رشد 40 درصدی مواجه بودیم که این رقم که رشد 204 هزاری میلیارد ریالی در پی دا...

	لینک خبر
	اعلام قیمت کمتر از ۲۰۰۰ تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست
	رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران استان سمنان بابیان اینکه طبق قانون باید تا آخر شهریور قیمت گندم اعلام شود، گفت: اعلام قیمت کمتر از دوهزار تومان برای هر کیلو گندم پذیرفتنی نیست.
	نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید، انتظار میرود نرخ خرید تضمینی گندم حداقل ۱۷۰۰ تومان اعلام شود.

	گوجه فرنگی
	لغو ممنوعیت صادرات سیبزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق + سند
	بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ممنوعیت صادرات سیبزمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق تا اطلاع ثانونی لغو شده است.

	گوشت قرمز
	قیمت گوشت گوسفند و گوساله در بازارهای میوه و ترهبار
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفههای دارای مجوز در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین، علاوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز اقدام میکنند.
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفههای دارای مجوز در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین، علاوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز اقدام میکنند.
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالحسین رحیمی گفت: غرفههای دارای مجوز در میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین، علاوه بر عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی، نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز اقدام میکنند.
	تداوم افزایش قیمت گوشت گوسفندی/پیش بینی کاهش نداریم
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش مجدد قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: برای روزهای آینده پیش بینی کاهش قیمت نداریم.

	گوشت مرغ
	بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – مرداد ١٣٩٧ منتشر شد.
	نیم نگاهی به دلایل و پشت پرده پر گُشودن قیمت مرغ
	مرغ که نقش بسزایی درسبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفاء می کند اخیرا با افزایش قیمت تامل برانگیزی روبرو شده است.
	با افزایش قیمت نهاده های دامی نمی توان شاهد ثابت ماندن قیمت مرغ بود
	حباب قیمت مرغ از بین می رود ؟
	رانت و سودجویی در بازار نهاده های دامی

	تولید سالانه ۱۵ میلیون تن مواد پروتئینی/کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ نداریم
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رضایی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشور، افزود: در این صنعت حدود 75 میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید و مصرف و بیش از 15 میلیون تن انواع مواد پروتئین...
	کاهش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خرده فروشی
	رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت مرغ آماده طبخ و عرضه به قیمت ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار خرده فروشی خبر داد.
	مرغ ۲۵۰۰ تومان گرانتر از نرخ مصوب
	در حالیکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بازار مصرف نهایتا ۸۱۷۵ تومان باید فروخته شود، این محصول به کیلویی ۱۲ هزار تومان هم رسید که طی دو روز اخیر مقداری قیمتها کاهشی شد و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، به ۱۰ هزار ...

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	لزوم توسعه کشاورزی هوشمند/ کشاورزی معیشتی جوابگوی نیاز کشور نیست
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به مزایای فراوان توسعه کشاورزی هوشمند در کشور ، ورود به این بخش امری ضروری است.

	متفرقه
	طعنه معاون وزیر بهداشت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار میوه/ خدمات پزشکی مثل میوه گران نمیشود مواد غذایی> اقتصاد غذا - معاون کل وزارت بهداشت:وزارت بهداشت قاطعانه برای جلوگیری از افزایش قیمت خدمات پزشکی ایستاده است و جامعه پزشکی نیز تاکنون...
	تخلفات مجری نمایشگاه دام و طیور تهران صدای سازمان توسعه تجارت را هم در آورد+سند
	سرو کله میوههای ممنوعه در فضای مجازی پیدا شد
	یک مقام مسئول گفت: تجارت میوههای ممنوعه تنها در فضاهای مجازی و فروشگاههایی که زیر مجموعه اتحادیه نیستند، انجام میشود.

	مرکبات
	بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سیب، پرتقال و مرغ رکورد بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند+جدول
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – مرداد ١٣٩٧ منتشر شد.
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ حداکثر قیمت هر کیلو نارنگی نوبرانه 10 هزار تومان است
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش عرضه ناشی از سرمازدگی زودرس بهاره و تاثیر پذیری تورم در تمامی کالاها،بازار میوه و صیفی تعریفی ندارد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه دام و طیور تهران

	نهاده
	از سال ۹۵ سم تاریخ گذشته توزیع نکردهایم
	به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در روزهای اخیر مصاحبههایی با رسانه های مختلف تحت عنوان توزیع سموم بی کیفیت ازطریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شده است که در این باره موارد ذیل جهت روشن شدن افکا...
	اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم عنوان کردند واردات سموم کشاورزی دارای مشابه داخلی معنا ندارد/ ممنوعیت یکباره صادرات سم
	به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، سموم کشاورزی به عنوان یکی از نهادههای مهم برای کنترل آفات در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار میگیرد که تا سال ۸۴ متولی تأمین و توزیع سموم، سازمان خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت جهاد...
	صادرات سموم کشاورزی یک شبه ممنوع شد
	رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم گفت: سموم صادرات سموم کشاورزی با تصمیم یک شبه ممنوع شده درحالی که بازارهای صادراتی ما یک شبه به دست نیامده است.
	ضرورت استفاده از سموم کم خطر در مزارع و باغات
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه مصرف سموم کم خطر افزایش صادرات محصولات کشاورزی سالم را به همراه دارد از این رو باید سموم کم خطر وارد کشور شود.
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